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 â«µ«H π```«Fƒª°U äÉ«Möùeh äƒ```«dEG .¢```S .ä QÉ```©°TCG ‘ ¬```°ùª∏f É``` qæc …ò```dG »```æØdG

 IQÉ¡ŸG ¿CG Éææ«H ÜÉÑ°ûdG ∂ÄdhCG º¡Øj ⁄ .ÉµaÉc õfGôa äÉjGhQh ƒH ødCG QÉ```ZOEG ¢```ü°übh

 »àdG á«dÉjÒ°ùdG ΩÓ```M C’G ‘h ,á«MƒŸG iDhô```dG ‘h ,»còdG õ```«eÎdG ‘ »```g á```«æØdG

 ÜÉÑ°ûdG AÉHO C’G ¢†©H ¤EG áKGó◊ÉH ôKCÉàdG á```Lƒe äöS .¢ù«HGƒµdG πµ°T ¤EG π```°üJ

 …ÒdÉL{ á```∏› π«éH ≈ª°ùj É```e êôîa ,Ú```∏°UCÉàe á```Ñgƒeh »```YƒH É``` q‰EG ,Üô```©dG

 IOó©àe ä’hÉfi äô¡Xh ,á```jQƒ°S ‘ zäÉæ«©Ñ°ùdG π«L{ ≈ª°ùj É```eh ,ö```üe ‘ z68

 è¡æe Gƒé¡f Üô©dG AÉ```HO C’G QÉÑc ¢†©H ¿CG ∂dP øe Üô```Z C’Gh  .∫ƒ```≤©eÓdG ìö```ùŸ

 ®ƒØfi Ö«‚ »àYƒª› ,äÉ```æ«©Ñ°ùdG π«L ôcòj  .å```Ñ©dGh Öjô¨àdGh á```KGó◊G

 Oƒªfih …hÉM π«∏Nh ¢ù«fhOCG QÉ©°TCG ôcòjh ,zOƒ°S C’G §≤dG IQÉªN{h zá∏¶ŸG â–{

 Éªc ,zQÉ°UöU Ò°üe{h zIôé°ûdG ™dÉW Éj{ º«µ◊G ≥«aƒJ »à«Möùe ôcòjh ,¢ûjhQO

 záëFGôdG ∂∏J{ á°üb ôcòjh ,QƒÑ°üdG óÑY ìÓ°üd zô```¶àæJ IÒe C’G{ á«Möùe ô```còj

 ôcòj Éªc ,É```«HƒW ó«éŸ zCGô```≤J ⁄ óFGôL ¢ùªN{ á```Yƒª›h ,º```«gGôHEG ˆG ™```æ°üd

 QƒªædG{h z≥FGô◊G ≥°ûeO{h zó```YôdG{h zOÉeôdG ‘ ™«HQ{h z¢†«H C’G OGƒ÷G π```«¡°U{

 øªMôdG óÑ©d á©FGQ á```«KGóM á«HOCG ∫ÉªYCG ∑Éæg  .ô```eÉJ Éjôcõd zö```TÉ©dG Ωƒ```«dG ‘

 ,ÚgÉ°T ∞°Sƒ«d áª¡e á«©«∏W ΩÓaCG ∑Éægh .Qó«M Qó«Mh ÊƒµdG º«gGôHEGh ∞«æe

 ¤EG kÉ«HôY IôKDƒeh á«M â```dGR Ée á©FGQ k’ÉªYCG ∂∏J âfÉc .zQÉ«àN’G{ ¬```ª∏«a É```¡æe

 øe ≈fO C’G ó◊G ¤EG äô```≤àaG IÒãc Ió∏≤e ∫É```ªYCG äô¡X ,πHÉ≤ŸÉH ,ø```µdh .Ωƒ```«dG

 â∏X óbh .AÉ```ëj E’Gh ≈æ©ŸG øe ÆQÉa ΩÉ```¡HEG óM π°üj ¢```Vƒª¨H á```YQòàe ,á```ÑgƒŸG

 hCG ƒµ°ù«fƒj hCG â```«µ«H hCG …QÉ```L ójôØdCÉH ¬```Ñ°ûàdG á```jGQ â– ,á```jQÉ°S á```LƒŸG ∂```∏J

 ¢Vô©Jh  .åjó◊G ìöùŸG É¡«∏Y Ωƒ≤j »àdG ¢ù°S C’G º°†g ¿hO øe ,±ƒeGOB G hCG ∫ÉHGQB G
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 øY áªLÎe É¡fCG º```YR á«Möùe öûf ºgóMCÉa ,á```æNÉ°S ÖdÉ≤e ¤EG AÉ```HO C’G ¢```†©H

 ,åÑ©dG ìöùe ‘ ójóL íàa É¡fCG ≈∏Y AÉæãdGh ßjô≤àdG É¡d π«c å```«ëH ,äÉ```‰QhO

 º¡JÉa ∑GòfB G É¡MóàeG øe ¿CÉ```H kÉª∏Y – √QÉµaCG äÉæH øe É¡fCG øY ÜÉ```≤ædG ∞```°ûµ«d

 ™ªL ôNBG »Øë°U ∑Éægh .∫ƒ≤©eÓdG hCG å```Ñ©dG ÜÉàc ÚH ∞æ°üj ’ äÉ```‰QhO ¿CG

 AÉHO C’G øe OóY ≈∏Y É¡°VôY ºK ,á«WÉÑàYG IQƒ°üH óFGôL äÉ```°UÉ°üb øe Ió```«°üb

 Éª«a ∞°ûµ«d ,º```góMCG É¡∏gÉŒh ,º¡æe á∏b É```¡ePh ,º¡Ñ∏ZCG É```¡MóàeÉa ,OÉ```≤ædGh

 πªLh äÉª∏µd kÉ```«FGƒ°ûY kÉ©«ªŒ IQƒcòŸG Ió```«°ü≤dG ¿ƒc áë«°†a CÓ```ŸG ≈∏Y ó```©H

 áÑ©∏dG pöùJ ⁄ ÚàdÉ◊G ‘ ¬fEG …OÉ≤àYG ‘ .á«eƒ«dG ∞ë°üdG øe É```¡æ«H §```HGôJ ’

 hCG ,Ò¡°ûdG »```HhQh C’G º```°S’ÉH Ghô¡Ñj ⁄ ø```jòdG ,Ú```«≤«≤◊G OÉ```≤ædGh AÉ```HO C’G ≈```∏Y

 ÜÉë°UCG øe GƒfÉc ÚYhóîŸG øµd .∫ƒ¡éŸG º«¶©dG ôYÉ°ûdG áYóN º¡«∏Y »∏£æJ

 ¿hO øe ¿ƒWQƒà«a ,AÉª°S C’G º```¡jô¨Jh ,AGƒ°V C’G ºgô¨J øjòdG ,á£°SƒàŸG Ö```gGƒŸG

.AÉæãdG ‘ Éªc ìó≤dG ‘ áªµM

 ≈∏Y πH ,»æØdG ´GóH E’G ‘ áKGó◊G á«ªg C’ É qæe kGôµæJ ¢ù«d Gòg ôcP ≈```∏Y »```JCÉf

 Oô› ¢ù«dh ,á«≤«≤M IOó› áÑgƒÃ áfÎ≤ŸG áKGó◊G áª«b ø```Y kÉYÉaO ..¢```ùµ©dG

 ÉgQƒ°U Éªc– á«≤«≤◊G áKGó◊G .zá°Vƒe{ hCG záYöU{ IGQÉ› ¬aóg »FGƒ°ûY ´ÉÑJG

 »HOCG ô“Dƒe ‘ …ôHOGôH ⁄ƒµdÉe πMGôdG ÒÑµdG ÊÉ£jÈdG ÖjO C’Gh óbÉædG Iôe äGP

 ,ájöûÑdG äÉjGóH òæe äCGóH á«©«∏Wh ájRhÉŒ áª«b πµ```°ûJ –êójÈª«c á```©eÉL ‘

 ¤EG ÜÉÑ°ûdG Qƒ¡ªL ¢```û£©àH áKGó◊G §ÑJôJ ,…OÉ```≤àYG ‘  .≈```≤Ñà°Sh ,äô```ªà°SGh

 ájDhQ áKGó◊Éa ,¬JóL Oô```éŸ záª«b ºµM{ πªëj ójóL πc ¢ù«d ø```µdh ,ó```jó÷G

 .±ó¡dG ÊÉ› kÉÑ©dh kGQòg â°ù«d »gh ,≈≤HCGh ≥ªYCG ÒKCÉJh π°UGƒJ πLCG øe ÒÑ©Jh
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 áÄ«ÑdG ™e πYÉØJ ƒg πH ,¿É°ùf EÓd »∏©a ôªY ádCÉ°ùe ¢ù«d ÜÉÑ°ûdG ¿CG ô ucP C’ OƒYCG ,Gòd

 ¢†©Hh ¬JÉ«Möùeh ¬°ü°üb ‘ ÜÉÑ°ûdG IGQÉ› ´É£à°SG ®ƒØfi Ö«éæa .á£«ëŸG

 √RhÉŒ ºZQ »```°ü°ü≤dG √ÒÑ©J ‘ kÉ```HÉ°T πX ô```eÉJ ÉjôcRh .zQÉ```eGÒe{ ò```æe ¬```JÉjGhQ

 …óæ«∏dCGh ƒ```∏∏jƒch õ«cQÉe ¿Rh ø```e ÜÉàc ,™```Ñ£dÉH ,∂dòc .ô```ª©dG ø```e Ú```©Ñ°ùdG

 Ú«FGhôdG øe Î°ShCG ∫ƒHh ¿ƒ°ùjQƒe Êƒ```J ∂dòc ,á«Hƒæ÷Gh á«æ«JÓdG ÉµjôeCG ø```e

 AÉ≤JQ’G ñƒ«°ûdG øe á«HO C’G ÖgGƒŸG ÜÉë°UCG ™«£à°ùj ,¿PEG .øjöUÉ©ŸG Ú«µjôe C’G

 ‘ º¡FGôb äÉLÉMh öü©dG Qƒ£J …QÉéàd ºgÒÑ©J Ö«dÉ°SCGh á```«dÉª÷G º```¡à≤FGòH

 ¿ƒª°†ŸG å«M ø```e øeõdG õLGƒM ¥ƒ```a øjõaÉb ,⁄É©dG ‘ º```K ø```eh ,º```¡JÉ©ªà›

 â°ù«d áKGó◊Éa ,É```ªæ«°ùdGh ìö```ùŸG ≈∏Y ≥Ñ£æj ÜO C’G ø```Y ¬dƒ≤f É```eh  .πµ```°ûdGh

 áëjöT áaÉ°VEG ≥jôW øY Qƒ¡ªé∏d kÉ©«°SƒJ πH ,Qƒ¡ª÷G íFGöT ™«ªL øY kÉHGÎZG

 ÒÑ©àdG Ö«dÉ°SCG øY â°†ØfG ájó«∏≤J áëjöT π∏e øY ºLÉædG ÆGôØdG CÓ“ IójóL

 ∫É«LCG IGQÉ```› GƒYÉ£à°SG øjòdG QÉ```ÑµdG ÚYóÑŸG ÚH ô```còf ¿CG ó```H ’h .á```¶aÉëŸG

 πµ°ûH ßaÉM º«∏◊G óÑ©d ø◊ …òdG ,ÜÉgƒdG óÑY óªfi ÒÑµdG QÉ≤«°SƒŸG ÜÉÑ°ûdG

 á≤«°TQ á«HÉÑ°T ¿É◊CG áZÉ«°U ‘ …óªM ≠«∏Hh πjƒ£dG ∫Éªch »LƒŸG óªfi ¢ùaÉf

 ÖæL ¤EG kÉÑæL Ò°ù«d ,Ωƒã∏c ΩCG áª«¶©dG AÉæ¨dG áª‚ IÒ°ùe OóL ¬fEG πH ,ájƒ«Mh

 …òdG ,ÚgÉ°T ∞```°Sƒj ÒÑµdG êôîŸG π```©a ∂dòc .∑GòfB G ÜÉ```°ûdG …óªM ≠```«∏H ™```e

 ΩÓaCG êGôNEG ÚHh ,äÉfÉLô¡ŸG äÉ≤HÉ°ùÃ ôjó÷G »æØdG ¢Vƒª¨dG Éªæ«°S ÚH ìhGQ

 z”GƒÿG ´É«H{h z¢VQ C’G{h zøjódG ìÓ°U öUÉædG{ πãe á«æa á```ª«b äGP á```jÒgÉªL

 IÉ«◊G øY ¬∏«MQ ó©H kGódÉN ¬```∏©L É‡ ,zQƒ°üæM äƒµ°S{h zÒ```°üŸG{h zäô```HÉfƒH{h

 ,¢SÉ«dEG ºK ,Qƒ°üæeh »```°UÉY ¿É«fÉÑMôdG π©a ∂dòc  .á```eOÉ≤dG ∫É«L C’G Iô```cGP ‘
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 ™«ªL IôcGP ‘ ó```jóéàdGh áKGó◊G ‘ IQƒ£°SCG Gƒ```∏¶a ,RhÒa ÊÉZCG ™e ,OÉ```jR º```K

 π«°SQÉe ¿É◊CG hCG ¢Sô£H É«dƒL ÊÉZCG ‘ ójóéàdG QGó≤e ôµæj óMCG ’h  .∫É«L C’G

.ä’RÉæJ ¿hO øe á°†jô©dG ÒgÉª÷G øe ÚÑjôb ¿Ó¶j Éª¡æµdh ,áØ«∏N

 ¢†jô©dG Qƒ¡ªé∏d äÉeó°U á«eÉædG ÉfOÓH ‘ ¬```H ≠dÉÑŸG áKGó◊G ¢Sƒg ≥```∏îj

 OÉ«JQG ≈∏Y hCG ,á©dÉ£ŸG ≈∏Y AGƒ```°S ∫ÉÑb E’G øY kÉeÉ“ ¢†Øæj IÒãc kÉ```fÉ«MCG ¬```∏©Œ

 iód QòëH πeÉ©àdG øe óH ’ ,∂```dòd .IOÉ÷G á«æØdG ΩÓa C’G Ió```gÉ°ûe hCG ,ìQÉ```°ùŸG

 ƒg »≤«≤◊G É```gQhO ¿ C’ ,É```¡°VôY hCG É```¡àªLÎd á```«æah á```«HOCG ∫É```ªYCG ÜÉ```£≤à°SG

 »YGóH E’G πª©dG Öjô¨J hCG Qƒ¡ª÷G òÑf ¢ù«dh ,¥ÓÿG ΩÉ¡d E’Gh ,AÉæÑdG ¢†jôëàdG

 ,ájÒgÉªL ÒZ ∫ÉªY C’ QGöUEÉH êhôj øe ó‚ ¿CG ∞°SDƒŸG øe .iôN C’G äÉaÉ≤ãdG øY

 »YGóHEG êÉàfEG πc ≈```∏Y ¤É©àjh kGóªY π```ª¡ oj ÚM ‘ ,IOQƒà°ùe hCG kÉ```«∏fi á```éàæe

 ¢SÉ«≤e ¿CÉch ,Ú«Ñ°ùf Ö```jôŒh áKGóëH º°ùJG ƒd ≈àM ,ájÒgÉª÷G á```Ø°U π```ªëj

  .¢†jô©dG Qƒ¡ª÷G øYh ,á«Hô©dG áaÉ≤ãdG øY ÜGÎZ’G ióÃ ¢SÉ≤j ìÉéædG

 äÉfÉLô¡e ¤EG á«MöùŸG »J’ƒL ∫ÓN á«HhQhCG ∫ÉªYCÉH kÉ«°üî°T ÖéYCG Ée kGÒãc

 IôgÉ≤dG{h »```cQÉ‰GódG z¢```ShQhCG{h ÊÉ£jÈdG z√È```fOCG{h »```°ùfôØdG z¿ƒ```«æ«aCG{ π```ãe

 Qƒ¡ª÷G ≈∏Y √öùbh »bhP º«ª©J ™«£à°SCG ’ »ææµdh ,ÉgGƒ°Sh z»ÑjôéàdG ìöùª∏d

 ó¡÷G áYÉ°VEG øY ôØ°ùJ áeó°U Ö```Ñ°ùà°S É¡fCÉH Ú≤«dG º∏Y º∏YCG »æf C’ ,¢```†jô©dG

 πc RhÉŒ É¡æµÁ ájô≤Ñ©dG á```«KGó◊G ∫ÉªY C’G ¢†©H ¿CG ôµfCG ’ ,π```HÉ≤ŸÉH  .∫É```ŸGh

 Iô¡Ñeh á«HÉéjEGh á```bÓN áeó°U ô```KCG çóëàd ,É¡«∏Y ±QÉ```©àŸGh á```aƒdCÉŸG Ohó```◊G

 É¡«a á«Hô©dG Éæª°UGƒY ≈∏Y πWCG á∏«∏b äGôe ‘ çóM Éªc ,…OÉ©dG Qƒ¡ª÷G iód

 á«FÉæãà°SG áª«b πªëj ,º«¶Y »©«∏W ÊÉŸCG hCG ÊÉ£jôH hCG …óædƒH hCG »°ùfôa πªY



´É````````````ÑJ’Gh ´Gó```````H E’G

2011  •ÉÑ`````````````°T    569  Oó`````````````````````©dG569  Oó`````````````````````©dG569 10

 »àdG ,IOQƒà°ùŸG ∫ÉªY C’G øe ≈ª¶©dG á«ÑdÉ¨dG ÉeCG .ÖjôéàdG ‘ ¬MÉ‚ å«M øe

 ÉfÒgÉªL Ò```ØæJ iƒ°S ,ôKCG Ó```H »¡a ,ÉfóæY ¿hó```∏≤e ´ÉÑJCGh ¿hó```jôe É```¡d í```Ñ°UCG

 »àdG ∂∏J äÉYGóH E’G º¶YCG øµdh .á```ÑgƒŸGh ájƒ¡dG ¤EG ô≤àØJ ÉŸÉW ,áKGó◊G ø```e

.á©°SGƒdG ájÒgÉª÷G ó›h ,á«©«∏£dG áKGó◊G ó› :øjóéŸG ™ªŒ

¥µ
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 »gh  ,…ƒ∏Y  ∫ÉªL »g ,äƒ°ü∏d  Qƒ∏ÑàŸG  πµ°ûdG  »g á«fÉªã©dG  ≈≤«°SƒŸG

 OÉ¡÷ÉH  ôØ¶dG  …ôµ°ù©dG  É¡ÑdÉ≤H  âaó¡à°SG  á«fÉÁEG  ≈≤«°Sƒe  ΩÉ`̀Y  πµ°ûH

 ™e iÈµdG ácô©ŸG ƒg …òdG ,Èc C’G OÉ¡÷ÉH ôØ¶dG »æjódG É¡ÑdÉ≤Hh ,ô¨°U C’G

.√óMh ¢ù◊G É¡cQój »àdG á≤«≤◊ÉH qÂÎdG á«°SÉ°S C’G É¡àª°Sh ,¢ùØædG

 ∫Éª°T  ‘  ¬«fƒJÉàæÑdG  ¢ùªÿG  π°UGƒØdG  ≈∏Y  â©°Vh  á«cÎdG  ≈≤«°SƒŸG

 óªà©Jh ,É«°SB G ÜôZh ÜƒæL ‘ ¬«fƒJÉÑ«¡dG ™Ñ°ùdG π°UGƒØdG ≈∏Yh ,É«°SB G ¥öTh

\ \ \ \ \ \

á«Hô©dG - á«cÎdG ≈≤«°SƒŸG

(ácÎ°ûŸG º°SGƒ≤dG) 
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 »gh ,A»£ÑdG ¤EG ™jöùdG øe áàaÉN ∫õæJ (±ÉàchCG) á«Jƒ°U äÉ«fÉªK ≈∏Y ΩÉY ¬LƒH

 á«°üî°T ‘ iôf Éª∏ãe) óMGh ¢üî°T ( kÉ«îjQÉJ) π°U C’G ‘ É¡«æ¨jh É¡aõ©j ≈≤«°Sƒe

 ΩÉ≤e øe óH ’ øµdh ,∫ƒ°UCG Ò¨H hCG á«YÉ≤jEG ¿GRhCGh ∫ƒ°UCÉH (Üô©dG óæY áHÉHôdG ôYÉ°T

 ’h  ,…öûÑdG  äƒ°üdG  ≈∏Y  ,á«Hô©dG  ≈≤«°SƒŸG  ‘  ∫É`̀◊G  ƒg  Éª∏ãe  ,õ qcôJ  »gh  ,Ú©e

 º q∏©àdG ≥jôW øY ôNBG ¤EG π«L øe π≤àæJh ,º¨ædGh ´É≤j E’G ’EG ≈≤«°SƒŸG øe Ωóîà°ùJ

.á«Hô¨dG ≈≤«°SƒŸG ‘ ∫É◊G ƒg Éªc záJƒædG{ ≥jôW øY ¢ù«dh ,öTÉÑŸG π≤ædGh

 »HÉàµdG  øjhóàdÉH kGÒãc Gƒªà¡j ⁄ ,Üô©dG  óæY ∫É◊G ƒg Éªc ,»°VÉŸG  ‘ ∑Gô`̀J C’G

 ÚaRÉ©dG ¿GPB G ≈∏Y áfÉeCG º¡Ñ«dÉ°SCGh º¡°ù«°SÉMCG GƒYOƒj ¿CG GhôKB Gh ,á«≤«°SƒŸG º¡dÉªY C’

 ‘ Gƒ¶Øëj ¿CG GhôKB G º¡æµdh záJƒædG{ ¿ƒ∏¡éj Gƒfƒµj ⁄ ºgh ,¥QƒdG ≈∏Y ¢ù«dh º¡MGhQCGh

 »¶Ø∏dG √ÉŒ’G ‘ á«cÎdG ≈≤«°SƒŸG ôjƒ£J ≈∏Y óYÉ°S Ée Gògh ,ºgôYÉ°ûe ‘h º¡JôcGP

 ÉeóæYh ,á«Hô©dG ≈≤«°SƒŸG ‘ ∫É◊G ƒg Éª∏ãe ,á«d B’G ≈∏Y õ«cÎdG øe ÌcCG (ô©°ûdG) …CG

 ¿RƒdGh »°Vhô©dG ¿RƒdG) ¢Vhô©dG ¥É£f êQÉN ≈≤«°SƒŸG Qƒ°üàf ¿CG øµÁ ’ ô©°ûdG ôcòj

.ΩÉY πµ°ûH á«cÎdGh á«fÉªã©dG ≈≤«°SƒŸG äÉª°S øe á«°SÉ°SCG áª°S √ògh (»YÉ≤j E’G

 ≈≤«°Sƒe ‘ ’EG »YÉª÷G AGO CÓd â°ù«d É¡fEG ΩÉY πµ°ûH á«cÎdG ≈≤«°Sƒª∏d Iõ«ªŸG áª°ùdG 

 ≈≤«°Sƒe hCG) äÓ°UƒdG ÉeCG  ,¢SQƒµdG ≥jôW øY kGóHCG  sODƒJ ⁄h ,¬«aÎdGh ÉjÉµàdGh ¢û«÷G

 hCG  á«µ«°SÓµdG ≈≤«°SƒŸG øe á«bGôdG •É°Sh C’Gh …GöùdG ‘ ±õ©J âfÉc »àdG (π°UÉØdG

 øe hCG QOÉµdG á«MÉf øe AGƒ°S , kÉ«dÉM OƒLƒŸG z¢SQƒµdG{ øY ó©ÑdG πc Ió«©H »¡a á«Ñ©°ûdG

.á«cÎdG ≈≤«°Sƒª∏d á«∏°U C’G áª°ùdG ‘Éæj ≥«Ñ£J ¢SQƒµdÉa ,äÉXƒØëŸG á«MÉf

❁				❁				❁

 ,á«Hô©dGh á«cÎdG ≈≤«°SƒŸG ÚH áØ∏àfl ∫Éµ°TCÉH  πYÉØàdGh ∑ÉµàM’G π°üM ó≤d 

 á«≤«°SƒŸG  ä’ B’G  ôjƒ£J  ‘h  äÉ«ª°ù qàdG  ‘ IQhÉéŸG  äGQÉ°†◊ÉH  ∑Gô`̀J C’G  ¿É©à°SG  óbh

 ≈≤«°Sƒeh á«Hô©dG  ≈≤«°SƒŸG  ¤EG  á«côJ á«æa äÉë∏£°üe â∏≤àfG  πHÉ≤ŸÉHh ,äÉeÉ≤ŸGh
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 kÉYƒæJ ÌcCG  ∫ƒ°UCGh äÉeÉ≤Ã á«≤«°Sƒe ÖdGƒb ôjƒ£J q”h ,iôN C’G á«eÓ°S E’G Üƒ©°ûdG

 AÉLQCG ≈à°T ‘ ÉgQÉ°ûàfGh Égôjƒ£J ‘ ºgÉ°Sh ΩÉY πµ°ûH á«böûdG ≈≤«°SƒŸG iôKCG É‡ ,≈æZh

 ¿ƒ«≤«°SƒŸG É¡©°Vh »àdG äÉ«YÉª°ùdGh ±QÉ°ûÑdG äÉÄe ‘ í°VGh π«dódGh ,»Hô©dG øWƒdG

.»Hô©dG »≤«°SƒŸG çGÎdG ‘ Iõ«ªàe áfÉµe â∏àMGh ,¢UÉN ¬LƒH ∫ƒÑfÉà°SG ‘

 ≥jôW øY π«L ¤EG π«L øe â∏≤àfGh É¡àfÉµe ≈∏Y á«cÎdG ≈≤«°SƒŸG â¶aÉM ó≤d

 ¿hQóf C’Gh ,áfÉîjƒdƒŸGh ,áfÉNÎ¡ŸG :É¡ªgCG áØ∏àfl øcÉeCG ‘ º«∏©àdGh ,öTÉÑŸG ,Ú≤∏àdG

 ógÉ©e áHÉãÃ âfÉc É¡©«ªLh ,á°UÉÿG º«∏©àdG QhOh Üô£dG ÜÉHQCÉH á°UÉÿG äÉjóàæŸGh

 ºK É¡«∏Y ± qô©àdGh ,≈≤«°SƒŸG ‘ ™ªàéŸG Ö«ZôJ ≈∏Y äóYÉ°S á«°SÉ°SCG  ÖjQóJh º«∏©J

 äÉ°ù°SDƒŸG  ô¡°TCG  ¤EG  IQÉ°T E’G  øµÁh  ,äÓØ◊Gh  ¿É`̀◊ C’G  ≥jôW øY  ¢SÉædG  ÚH  Égöûf

:á«≤«°SƒŸG

 —ÉØdG ¿É£∏°ùdG ó¡Y ‘ âaôY »àdG ájôµ°ù©dG ≈≤«°SƒŸG á°SQóe »gh :áfÉNÎ¡ŸG -

 ô≤ædG  ä’BG  Ωóîà°ùJ  âfÉch  (Æƒ`̀W)  º°SÉH  ∑Gô``J C’G  øeR  ‘  âaôY  Éªæ«H  ,º°S’G  Gò¡H

 øe ´ƒædG Gòg ±ô oY óbh ,á«cÎdG Üô◊G ∫ƒ°UCG øe ájôµ°ù©dG ≈≤«°SƒŸG âfÉch ,ïØædGh

 ,á«≤«°Sƒe  ä’BG  â°S  øe  ∞dCÉàJh  ,(áfÉî∏ÑW)  º°SÉH  »bƒé∏°ùdG  ó¡©dG  òæe  ≈≤«°SƒŸG

 ä’ÉØàM’G ‘ kÉ°†jCG ±õ©J ≈≤«°SƒŸG √òg âfÉch ,(áj qô≤f) ™HQCGh ,á«îØf É¡æe ¿ÉàæKG

.á«°VÉjôdG ÜÉ©d C’Gh

 (áHƒædG)≈≤«°Sƒe »gh ,á«eƒ«dG IÉ«◊G ≈≤«°Sƒe ∑Éæg âfÉc ,≈≤«°SƒŸG √òg πHÉ≤e ‘h

 É¡àØ«Xh ÖfÉL ¤EGh  áª¡ŸG  á«ª°SôdG  äÉÑ°SÉæŸG  ‘h  IÓ°üdG  äÉ`̀bhCG  ∫ÓN ±ô© oJ  »àdG

 ≥jôa É¡«a ±õ©dÉH Ωƒ≤j ,…ôµ°ùY ™HÉW …P »Ñ©°T πØM áØ°U kÉ°†jCG É¡d ¿EÉa á«æjódG

 òæe (áfÉNÎ¡ŸG) ≈≤«°SƒŸG øe ´ƒædG Gòg ôgORG óbh ,∫Óg πµ°T ≈∏Y kÉaƒbh ∞£°üj

 ¥ÓZEÉH ÊÉãdG Oƒªfi ¿É£∏°ùdG ΩÉb ÉeóæY Ω1828 ΩÉY ≈àM ,…OÓ«ŸG öûY ¢SOÉ°ùdG ¿ô≤dG

 äÉghófÉÑdG øe áî°ùf »gh ,É¡æY k’óH …Göù∏d (hófÉH) á°SQóe π«µ°ûJ ”h (áfÉNÎ¡ŸG)

.(¿ƒjÉªg á≤jRƒe) º°SÉH âaôY »àdG á«Hô¨dG
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 º∏©àŸG  É¡«a  qô`̀Á  »àdG  ,á«MhôdG  äÉjóàæŸG  »`̀gh  :(áfÉîjƒdƒe)  ájƒdƒŸG  ÉjÉµJ  -

 áÑJôe  ¤EG  º∏©àŸÉH  ∫ƒ°UƒdGh  êÉ°†f’G  ¤EG  ±ó¡J  (á«MhQh  ájôµah  á«fóH)  πMGôÃ

 ,…OÓ«ŸG  öûY  ÊÉãdG  ¿ô≤dG  òæe  ÉjÉµàdG  √òg  äQƒ£Jh  äöûàfG  óbh  ,πeÉµdG  ¿É°ùf E’G

 ,á«Hô©dGh á«cÎdG ≥WÉæŸG øe ójó©dG ‘ ¢übôdGh ´Éª°ùdG ‘ á≤jôW Qƒ¡¶d äó q¡e óbh

 øe áYƒª› ´GóHEÉH Ú«≤«°SƒŸG øe á≤jô£dG √òg ´ÉÑJCG ΩÉb óbh ,Égô¡°TCG zá«fƒb{ âfÉch

 ≈à°T ‘ ÉgQÉ°ûàfGh É¡YƒjP ‘ ºgÉ°S É‡ ,áYhôdGh ∫Éª÷G ájÉZ ‘ á«≤«°SƒŸG ∫ÉªY C’G

.»eÓ°S E’G ⁄É©dG AÉLQCG

 …GöS πNGO âfÉch ,Ú«≤«°SƒŸG  øe IƒØ°üdG É¡æe êôîJ »àdG  :¿hQó`̀f C’G  á°SQóe -

 π«µ°ûJ ™e ÊÉãdG Oƒªfi ¿É£∏°ùdG ój ≈∏Y 1833 ΩÉY É¡«a πª©dG ∞bƒJ óbh ,áeƒµ◊G

.(ÊƒjÉª¡dG ¿hQóf’G)

 á«≤«°SƒŸG IÉ«◊ÉH ïjQÉàdG ióe ≈∏Y ÉgQÉ°ùeh á«cÎdG ≈≤«°SƒŸG Qƒ£J §ÑJQG ó≤d

 …òdG ÒÑµdG »HGQÉØdG øe á∏MôŸÉa ,áØ∏àîŸG á«cÎdG ∫hódG É¡àeÉbCG »àdG öVGƒ◊G ‘

 ¿ô≤dG ‘ Ú«≤«°SƒŸG ÈcCG  ,‹ƒÑfÉà°S’G …ô£©dG ≈àM …OÓ«ŸG öTÉ©dG ¿ô≤dG ‘ ¢TÉY

 π≤àæJh ,‘É≤ãdG  õcôŸG  áØ«XƒH Ωƒ≤J âfÉc ¿óe ‘ ºàJ ¿CG  áaó°U ¢ù«d ,öûY ™HÉ°ùdG

 -Ö∏M -OGó¨H -á« qehQ -äGôg -ï∏H -áfõZ -ô©°ûb -ÜGQÉa :πãe iôNCG  ¤EG  áæjóe øe

 ºgÉ≤«°Sƒe Gƒ∏ªM ∑GôJ C’G ¿CG ¤EG IQÉ°T E’G ó«ØŸG øeh ,∫ƒÑfÉà°SG -áfQOCG -á°UQƒH -á«fƒb

 (Î¡ŸG) ájôµ°ù©dG É¡ª¶©Ã âÑgQCG ≈≤«°SƒŸG √òg ¿CG GhCGQh ,Égƒëàa »àdG ¿Gó∏ÑdG ¤EG

 ,(áHƒædG ≈≤«°Sƒe) äÉØjöûàdG á«HPÉL ™e É¡«dEG GƒdÉe ¿CG GƒãÑ∏j º∏a ,OÓÑdG ∂∏J ¿Éµ°S

 kÉ©ÑJ ,äGÒ«¨àdG ¢†©H ™e É¡H GhôKCÉJh É¡«dEG GƒdÉe ¿CG IÎa ó©H ∑Éæg ¿ƒ«≤«°SƒŸG åÑ∏j ⁄h

 ∫hódG øe ÉgÒZh á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ‘ çóM Ée Gògh á«eƒ≤dG º¡bGhPCGh º¡JÉ¨d á©«Ñ£d

 ≈≤«°SƒŸG  »ØdDƒe  ≈∏Y  äô`̀KCG  á«cÎdG  ájôµ°ù©dG  ≈≤«°SƒŸG  ¿CG  áLQód  ,á``HhQhCGh  É«°SB G  ‘

.á«HhQh C’G á«µ«°SÓµdG

❁				❁				❁
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 ¢ùeÉÿG ¿ô≤dG òæe á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG ‘ ájƒdƒŸG ÉjÉµJh á«bGôdG äÉ≤Ñ£dG âÑ©d ó≤d

 ÒKCÉàdG ôªà°SGh ,á«cÎdG á«fÉªã©dG ≈≤«°SƒŸG ≈∏Y ±ô©àdG ‘ kÉª¡e kGQhO ,…OÓ«ŸG öûY

 ™°SÉàdG ¿ô≤dG ôNGhCG ≈àM ¿hôb á°ùªN øe Üô≤J IÎØd á«Hô©dG ≈≤«°SƒŸG ≈∏Y »cÎdG

 ¿hô≤d iÈµdG  Üô©dG  öVGƒM ‘ áYƒª°ùe á«fÉªã©dG  áª°UÉ©dG  ≈≤«°Sƒe â∏Xh ,öûY

 ºgÉ≤«°Sƒe ¿CG  ∑Gô`̀J C’G  ô©°T  ÉeóæY ,øjöû©dG  ¿ô≤dG  ájGóH ≈àM Gòg ôªà°SGh  ,IójóY

 ,IÎØdG √òg ‘ Üô©dG π©a Ée ¢ùµY ≈∏Y ,á«Hô¨dG ≈≤«°SƒŸG ƒëf √ÉŒÓd Gƒ©°ùa zá«FGóH{

á«cÎdG äGÒKCÉàdG øe kGÒãc πª– »àdG ºgÉ≤«°SƒÃ Gƒµ°ù“ å«M

 É¡fCG óéj ,»cÎdG »≤«°SƒŸG …QÉ°†◊G çQ E’G ‘ ≥bój øe :∫ƒ≤dG øµÁ QÉ°üàNÉHh

 ≈∏Y  á«eÓ°SEG  á«böT  äÉÄ«H  øe  kÉ«∏ªYh  kÉjô¶f  ÉJQƒ£J  óbh  ,á«Hô©dG  ≈≤«°SƒŸG  ΩCGƒ`̀J

:Úà∏Môe

 »ÑgòdG öü©dG ≈àM »∏ª©dGh …ô¶ædG õ«cÎdGh á«Hô©dG ádÉ°U C’ÉH º°ùàJ :¤h C’G -

.»°SÉÑ©dG

 ⁄É©∏d  áfƒµŸG  öUÉæ©dG  ∞∏àfl ™e πNGóàdGh  ∞bÉãàdGh  íàØàdÉH  º°ùàJ  :á«fÉãdG  -

 ä’É› ‘ á«fÉK  ≥dCÉàdG  øe ,á«fÉªã©dG  á£∏°ùdG  øe ºYóH  Égó©H  âæµ“ ,»eÓ°S E’G

.´GóH E’Gh ≥∏ÿG

 (ÊÉ¡Ø°U C’G êôØdG ƒHCG) √ôcP Ée ≥FÉKƒdG øe óLƒjh ,á∏«∏b É¡©LGôe ,¤h C’G á∏MôŸG

 AÉLQCG ¬Jô¡°T äƒW …òdG »æ¨ŸG èjöS øH ˆG óÑY ≈«ëj ÉHCG ¿CG øe (ÊÉZ C’G) ¬HÉàc ‘

 ,∂dÉeh óÑ©eh Rôfi øHG ™e ,…ƒe C’G ó¡©dG ‘ »Hô©dG AÉæ¨dG ∫ƒ°UCG øe Èà©«d RÉé◊G

 ôKCÉJ ób ¬fCG óH’h ,»côJ ÜCG øe Iôé¡∏d IöûY á«fÉãdG áæ°ùdG ‘ áeôµŸG áµÃ ódh óbh

.á«cÎdG √ó«dÉ≤Jh ¬fÉ◊CÉHh ¬eÓµH

 AÉæ¨dG º∏©Jh ¢SQÉa ¤EG ôaÉ°S ,»µŸG øH Rôfi øH º∏°ùe ¿CG ¬°ùØf ÜÉàµdG Éæd …hôjh

 »àdG á°UÉÿG ¬à°SQóe ∂dP ó©H çóë«d ,ΩhôdG AÉæZ É¡H º∏©Jh ΩÉ°ûdG ¤EG QÉ°U ºK ,É¡H
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 øe óMGƒdG â«ÑdG ≈∏Y OÉªàY’G øe »Hô©dG AÉæ¨dG É¡H Q qƒWh (πeôdG) AÉæZ É¡H èàfCG

 øHG  êÉàfEG  Èà©jh  ,á«eÓ°S E’G  ∫hó`̀dG  Ö∏ZCG  ‘ √ó©H  ¿ƒæ¨ŸG  ¬©ÑJh  ,Úà«ÑdG  ¤EG  ô©°ûdG

.á«cÎdGh á«Hô©dG ≈≤«°SƒŸG ÚH »≤«≤M πYÉØJ ∫hCG ,Rôfi

 ,øØdG  øe  á`̀LQO  ≈∏Y  ¿Éc  (Ωƒ°SôH)  ≈Yój  »côJ  ô`̀eGR  »°SÉÑ©dG  öü©dG  ‘ ô¡à°TGh

 ¿ÉªcÉëàj  (»∏°UƒŸG º«gGôHEG)h (™eÉL øH π«YÉª°SEG) πãe √öüY ÊÉæa ôHÉcCG  â∏©L

 ⁄ …òdGh …ô£dGh ¢†eÉ◊Gh ƒ∏◊G ¬«a óŒ ¿Éà°ùH »∏°UƒŸG :¬dƒ≤H Éª¡Ñ«é«a ¬jód

 ƒ∏M π°ùY  êô`̀N  ¬ªa  âëàa  ¿EG  ,π°ùY  ¥R  ™eÉL ø`̀HGh  ,∑GPh  Gò`̀g  øe πcCÉàa  ,è°†æj

.¬∏cCÉJ

 ,»cÎdGh »Hô©dG ¿ÉÑ©°ûdG É¡«a ≥fÉ©J …QòL ∫ƒ– IÎa âfÉc ó≤a ,á«fÉãdG IÎØdG ÉeCG

 ‘ kÉ«∏L ∂dP  ô¡Xh , kÉ«∏c  kÉLGõàeG  Éª¡JÉaÉ≤K  âLõàeGh  ,»eÓ°S E’G  øjódG  ájGQ  â–

 ∑GôJ C’G ÉæfGƒNEÉa ,á«≤«°SƒŸG äÉª«fÎdG iƒà°ùe ‘h ,»≤«°SƒŸG ∞«dCÉàdGh ÊÉZ C’G º¶f

 ‘  πª©à°ùf  Éªc  ,(» q∏d’Éj)  πãe  É¡æY  ´ôØJ  Éeh  (π«dÉj)  á«Hô©dG  áª∏µdG  ¿ƒ∏ª©à°ùj

 ™e ¿ÉÑ©°ûdG ∑Î°TG Éªc ,±É£©à°SÓd (¿ÉeBG)h (ΩóæaCGh ÂÉL) Ωƒ«dG ≈àM »Hô©dG AÉæ¨dG

 hCG á«≤«°SƒŸG äÉeÉ≤ŸG AÉª°SCG hCG »≤«°SƒŸG º∏°ùdG äÉLQO AÉª°SCG ó«MƒJ ‘ ÊGôj E’G Ö©°ûdG

.á«æ¨dG äÉë∏£°üŸG

 ‘ á∏ª©à°ùŸG  π«dÉ¡àdG ≥jôW øY »Hô©dG øWƒdG AÉLQCG  ≈à°T »cÎdG AÉæ¨dG πNOh

 ¤EG ¬à«H øe ΩÉe E’ÉH ¿É«J E’G óæY É¡H ÂÎj øe º¡æeh ,øjó«©dG IÓ°U π«Ñbh ,óLÉ°ùŸG

...”BÉŸG ≈àMh ,™eÉ÷G

 √QhO (á«cÎdG ¿É◊ C’G QGO) º°SÉH ±hô©ŸG ∫ƒÑfÉà°SÉH »ª°SôdG »≤«°SƒŸG ó¡©ª∏d ¿Éch

 å«M ,ΩÉY πµ°ûH á«böûdG ≈≤«°SƒŸGh ¢UÉN πµ°ûH á«cÎdG ≈≤«°SƒŸG áeóN ‘ ∫É q©ØdG

 øe ájÉZ ≈∏Y çÉëHCG ¬HÉMQ ‘ âª«bCGh ,ójó©dG ¬æe êôîJ óbh ,ÚfÉæØdG á∏Ñb ¿Éc ¬fCG

 ≈≤«°SƒŸG  á°SGQOh  Qƒ£J ‘ ΩÉ¡°SEG  ÒN É¡H  ºgÉ°S  ,á«≤«°SƒŸG  ä’ÉéŸG  ≈à°T  ‘ á«ªg C’G
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 ,áKQGƒàŸG  á«Hô©dG  ô¶ædG  á¡Lh  ≈æÑàJ  çÉ`̀ë`̀H C’G  √ò`̀g  äÉgÉŒG  Ì`̀cCG  âfÉch  ,á«Hô©dG

 Qƒ£Jh  QÉ``̀gORG  øe  ø qµe  á«Hô©dGh  á«cÎdG  ≈≤«°SƒŸG  ÚH  ∞bÉãàdG  Gò`̀g  ¿CG  ßMÓfh

 ∫OÉÑJh Ohó≤dGh í«°TGƒàdG Öjò¡J ”h ,¿ÉªãY óªfih ‹ƒª◊G √óÑY ój ≈∏Y ≈≤«°SƒŸG

 ¿EÉa ,á«cÎdGh ájQƒ°ùdG ≈≤«°SƒŸG ÚH »HÉéj E’G ∞bÉãàdG π°†ØHh ,ÚÑ©°ûdG ÚH É¡àªLôJ

 äÉeóÿG sπLCG ÉgQhóH Ωó≤àd öûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG ôNGhCG ‘ â≤∏£fG ájöüŸG ≈≤«°SƒŸG

.»Hô©dG »≤«°SƒŸG çGÎ∏d

❁				❁				❁

 »YÉª°ùdGh ±öûÑdG :πãe á«d B’G ÖdGƒ≤dG ‘ á«Hô©dG ≈≤«°SƒŸG ‘ »cÎdG ÒKCÉàdG RÈj

 øWƒdG AÉLQCG ≈à°T ‘ ≈≤«°SƒŸG πª°ûj …òdG »böûdG âîàdG ôjƒ£J øµe É‡ ..É¨fƒ∏dGh

:á«dÉàdG ä’ B’G øe kÉjó«∏≤J ∞dCÉàj âîàdG Gògh ,ÉgQhÉL Éeh »Hô©dG

ÒÑc OƒY -

.(É«côJh ¿GôjEG ‘ kÉ«°SÉ°SCG √QhO ∫GRÉe) ,Ò¨°U OƒY -

Ò¨°U ¿ƒfÉb -

 .(ájƒdƒŸG á°UÉNh á«aƒ°üdG ¥ô£dG π°†ØH öûàfG) …ÉædG -

.§°SƒdG É¡JÉª¨æH RÉà“h ,πMôdG ôé¨dG ≥jôW øY â∏NO ádB G :¥õÑdG -

.äGô≤ædG -áµHQódG -±ódG :´É≤j E’G -

 zá«cÎdG äÉë°TƒŸG{`H ¬à«ª°ùJ øµÁ Ée Éª«°S’h AÉæ¨dG ≥aGôj …òdG »böûdG âîàdG

 íª°ùj  ⁄h  ,¬æY áahô©ŸG  áÁó≤dG  IQƒ°üdG  ≈∏Y ∫GRÉe  ,á«Hô©dG  äÉë°TƒŸG  øe IPƒNCÉŸG

 QÉÑàYÉH AÉæ¨dG ‘ kÓeÉc áYƒªéŸG QhO ≈∏Y Gƒ¶aÉM Éªc ,¬«dEG á«Hô¨dG ä’ B’G ∫ƒNóH

.øgGôdG Éæàbh ‘ »Hô©dG øWƒdG ‘ π°UÉM ƒg Ée ±ÓîH Gògh ,á«YÉªL á«æZCG í°TƒŸG

 »cÎdG AÉæ¨dG ‘ á«°ùdóf C’G á«Hô©dG ó«dÉ≤àdG ¬æe äô¡X ó≤a »FÉæ¨dG êÉàf E’G ÉeCG

 äÉahõ©e  â£ÑJQGh  ,π°UÉØdG  øª°V  Ωó≤j  ¿É`̀ch  (»`̀bö`̀T)  áª∏µH  ±hô`̀©`̀ŸG  …ó«∏≤àdG
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 ,AÉª∏©dGh AÉHO C’G ó°ü≤e âfÉc ,∫ƒÑfÉà°SG áæjóe ¿EÉa πHÉ≤ŸÉHh ,»Hô©dG çGÎdÉH á«côJ

 É¡«a  ¿ƒeó≤«a  ,á∏jƒW  á«æeR  IÎØc  ,»Hô©dG  ø`̀Wƒ`̀dG  AÉ`̀ë`̀fCG  ™«ªL  ø`̀e  ÚfÉæØdGh

 ¬HÉ°ûJ øe ¬¶MÓf Ée ôªKCGh èàf ∂dP øeh ,É¡H ¿ƒ©ª°ùj Ée ™FGhQ ¿ƒ°ùÑà≤jh ,º¡LÉàfEG

 ï«°ûdG  ájQƒ°S  øe øjôFGõdG  RôHCG  øe ¿Éch ,á«cÎdGh á«Hô©dG  ÊÉZ C’Gh ™£≤dG ÚH ÒÑc

 äGQÉjõdG √òg QÉªK øe ¿Éch ,‹ƒª◊G √óÑYh ¿ÉªãY óªfi öüe øeh ,¢ûjhQódG »∏Y

 ôcòf ,AGƒ°S óM ≈∏Y á«cÎdGh á«Hô©dG ≈≤«°SƒŸG äôKCG IójóY ±QÉ°ûHh QGhOCGh äÉë°Tƒe

 ìôaGh  ìGôdG  »æ≤°SG{  í°Tƒe Ωƒ«dG  ≈àM OOôJ  âdGRÉe »àdGh  IÒ¡°ûdG  ∫ÉªY C’G  √òg øe

 ,IódÉÿG á«KGÎdG ∫ÉªY C’G øe ÉgÒZh z…QOCG âæc Ée{h z»à«æe ÊQGR{ í°Tƒeh zìGhQ C’G

 ≈≤«°SƒŸGh á«cÎdG ≈≤«°SƒŸG ÚH ácÎ°ûe IójóY öUÉæY ∂°ûdG πÑ≤j ’ ÉÃ ócDƒJ »àdG

 ∫ƒÑfÉà°SG áæjóe ábRCGh ´QGƒ°T ‘ ∫ qƒéàj øeh ,Ωƒ«dG ≈àM Iƒ≤Hh IOƒLƒe âdGRÉe ,á«Hô©dG

 á«≤«°Sƒe ¿É◊CGh äÉª¨f ¬ŒG ÉªæjCG ¬©eÉ°ùe ¢ùeÓJ ¿CGh óH’ ,á«cÎdG ¿óŸG øe ÉgÒZh

 É¡ qàLƒJ ,áÁób á«æah á«aÉ≤Kh ájQÉ°†M äÉbÓYh ,Úàe ‹RCG •ÉHQ Éæ©e É¡©ªéj á q«é°T

.á∏«ÑædG á«eÉ°ùdG É¡«fÉ©eh ÉgOÉ©HCG πµH á«eÓ°S E’G IQÉ°†◊G

¥µ
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ول ملدينة هي  Z̀`````وار البعيدة من ليل الزمن تغيب حكاية الوجود الأ يف الأ

اإح̀`````دى اأقدم م̀`````دن العا⁄, ما تزال تنب†س باحلي̀`````اة واحلركة اإ¤ اليوم.  حلب 

ه̀`````ذه املدينة الراب†سة يف �سمال �سورية عل̀`````ى نهر كالو�س }قوي≤z يف الطري≤ 

Zوار  بني قن�öين ويره بولي�̀`````س }منبzè وكركمي�س }جرابل�سz, عرفâ منذ الأ

ال�سحيق̀`````ة للزمن  تت�س̀`````دى لعاديات ال�سنني, وتبقى ماثل̀`````ة اإ¤ اليوم, ت�سيل 

احلياة يف �سوارعها.  

.…Qƒ°S óbÉfh »Möùeh ÖJÉc

.´Ó£dG ¿É£ëb ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

ïjQÉàdG ódƒeh AÉÑ¡°ûdG Ö∏M

»L ¬©∏b ìÉàØdG óÑY»L ¬©∏b ìÉàØdG óÑY

❁
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 تنف̀`````رد حل̀`````ب عن Zريه̀`````ا م̀`````ن لداتها 

الداث̀`````رات وال�ساخ�سات والعامرات, باأن يف 

ى تÓل: القلعة, اجلبيلة, موقعه̀`````ا احلا› على تÓل: القلعة, اجلبيلة, موقعه̀`````ا احلا› على تÓل: القلعة, اجلبيلة, 

العقبة, تل̀`````ة ال�سودا... يكمن ثçÓ وجودات 

 ,kوعمرانا ,kما تزال ت�سخ�س اإ¤ اليوم: تاريخا

.kو�سكانا

1- حلب الع�ö احلé̀`````ري: وهي حلب 

ر�س, عل̀`````ى الرثى,  القابع̀`````ة يف Xلم̀`````ات الأ

مغاور, وكهوف̀`````اk و�öاديب, وبيوت̀`````اk منقورة 

ن, ولكنه̀`````ا Zري  Bيف احل̀`````وار, ماثل̀`````ة اإ¤ ال

مكت�سفة.  

ثار: وهي حلب القلعة وال�سور  B2- حلب ال

وامل�ساجد والق�سور...  

3- حلب احلديثة: وهي املدينة الزاخرة 

باحلياة اليوم. 

وقد حظيâ حل̀`````ب باهتم̀`````ام الباحثني 

 âواملوؤرخ̀`````ني, القدم̀`````اء واملحدث̀`````ني, فاألف

حولها كت̀`````ب عديدة ولب̀`````د للباحå من اأن 

يع̀`````ود اإ¤ العدي̀`````د من امل�س̀`````ادر التاريخية 

ثار, وينقب عن  Bالرقم وال Çاملتفرقة وي�ستقر

 ìاملدلولت يف جمهرة اللغات ال�سامية, ليتا

له الو�سول اإ¤ �سيء من احلقيقة التي تغيب 

يف �سنخ الزمن.  

-1-
و¤  يحي§ الغمو�س الزمن̀`````ي الن�ساأة الأ

ملدين̀`````ة حلب, فم̀`````ن بلوكو�̀`````س املو�سلي اإ¤ 

�سلوق�س اليوناين ينه†س الباحثون متلم�سني 

ول.  واأZلب الذي̀`````ن نقلوا عن ابن  بانيه̀`````ا الأ

العدمي من زبدة احللب يقولون باأن بلوكو�س 

أو بلوكو�̀`````سz املو�سلي هو الذي بنى حلب,  }ا

B�سور, لكن ابن العدمي ينقل  وهو اأحد ملو∑ ا

بي ن�ö يحي  ع̀`````ن كتاÜ اجلامع للتاري̀`````خ لأ

بن جرير الطبيب التكريتي الن�öاين. ومثل 

أب̀`````و الريحان اأحم̀`````د بن حممد  Pل̀`````ك يقول ا

الب̀`````ريوين يف كت̀`````اÜ القان̀`````ون امل�سعودي مع 

ت�سحي∞ ال�سم من بلوكو�̀`````س اإ¤ بلقور�س: 

يق̀`````ول ابن العدمي يف زب̀`````دة احللب 1ê, �س 

أيام  14: (وقال: اأي البريوين: بنيâ حلب يف ا

بلقور�̀`````س من ملو∑ نينوى, وكان ملكه مل†سي 

دم عليه ال�سÓم, ومدة مقامه  B3962 �سن̀`````ة ل

عÓق  يف امللك ثÓثون �سنة, وعل≤ �ساحب الأ

اخلطرية على ا�سم بلقور�س قائkÓ: وبلقور�س 

هذا هو بلوكو�س ال̀`````ذي قدمنا Pكره Zري اأن 

عéمية ل يكاد امل�سمون لها  �سماء الأ هذه الأ

يتفق̀`````ون فيها على �س̀`````ورة واحدة لختÓف 

أل�سنتهم).   ا

ثم̀`````ة رواية اأخرى تقول اإن بلوكو�س حكم 

دم عليه ال�سÓم,  Bمن 3989 ل k45 �سنة ب̀`````دءا

ومثل هذا التحدي̀`````د الزمني الذي ياأخذ به 

 ,kحقيقة ثابتة ولي�س فر�سا Üاملوؤرخون العر

من ابن العدمي اإ¤ الطباñ, ي�ستدعي الكثري 

من ال�س̀`````ك التاريخ̀`````ي, والطب̀`````اñ ي�ستهويه 

ح�ساÜ ال�سنني, ويعتربها على �سكيتها حقيقة 
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Bدم  نهائية. يقول يف اأعÓم النبÓء 1ê: (بني ا

والهé̀`````رة -كما يف اأبي الفداء- 6216 �سنة, 

أ�سقطنا منها امل̀`````دة التي بني بلوكو�س  ف̀`````اإPا ا

واBدم وهي 3990 �سنة يبقى 2226 �سنة, فاإPا 

أنه عمره̀`````ا بعد م†سي 15 �سنة من  اعتربنا ا

ن,  Bرة اإ¤ الéلك من الهP ¤ملكه واأ�سفنا اإ

مع امل�ساحمة بالفرق ب̀`````ني ال�سنني ال�سم�سية 

وال�سن̀`````ني القمرية وهو 1342 يكون املéموع 

3683 �سن̀`````ة: ه̀`````ي املدة الت̀`````ي م†سâ على 

ن), وي†سي∞  Bو¤ اإ¤ ال بناء حلب للم̀`````رة الأ

الطباñ: (وكان بناها بعد ورود اإبراهيم عليه 

ن  ال�سÓم اإ¤ الديار ال�سامية ب`}z549 �سنة لأ

اإبراهيم ابتلي Ãا ابتلي به من ‰رود زمانه 

Bثورا.  وا�سمه }رامي�سz وهو الرابع من ملو∑ ا

وجاء يف زبدة احللب لبن العدمي 1ê �س11: 

وقيل اإن اإبراهيم ملا قطع الفرات من حران 

اأقام ينتظر ابن اأخيه لوWاk يف كثري ‡ن تبعه 

يف �سنة �سديدة املحل, وكان الكنعانيون ياأتون 

اإبراهيم عليه ال�سÓم باأبنائهم فيهبونهم منه, 

ويت�سدق عليهم باأقواتهم من الطعام والغنم, 

و�سار اإبراهيم عليه ال�سÓم اإ¤ اأر�س حلب, 

ع̀`````ني, ومنها عني  فاتخذ الركاي̀`````ا, وكرا الأ

اإبراهيم وهي التي بنيâ عليها مدينة حلب. 

 âأ�سه بي وكان للكنعاني̀`````ني بتل القلع̀`````ة يف را

 êفاأخر zلل�سن̀`````م ف�سار اإليه اإبراهي̀`````م }�س

ال�سن̀`````م وقال مل̀`````ن ح†öه م̀`````ن الكنعانيني: 

ادعوا اإلهكم ه̀`````ذا اأن يك�س∞ عنكم ال�سدة, 

فقال̀`````وا: وهل ه̀`````و اإل حé̀`````ر?.. فقال لهم: 

أنا ك�سفâ عنكم ه̀`````ذه ال�سدة ما يكون  ف̀`````اإن ا

جزائ̀`````ي, فقالوا له: نعب̀`````د∑, فقال لهم: بل 

تعبدون الذي اأعبد, فقالوا: نفعل)...  

ه̀`````ذه الرواية التي تعتم̀`````د بناء بلوكو�س 

 ,zأ�سطورة }حلب ال�سهباء حللب تنفي بالطبع ا

  .zقتها باإبراهيم اخلليل }�سÓوع

 çلك̀`````ن ابن العدمي نف�س̀`````ه عندما يتحد

أ�سا�س  عمن بنى حلب فاإنه ل ي�سوق اخلرب على ا

أنه حقيق̀`````ة تاريخية ل يرق̀`````ى اإليها ال�سك  ا

فه̀`````و يقول: (وقيل اإن الذي بنى مدينة حلب 

اأول ملك من ملو∑ املو�سل يقال له بلوكو�س 

 zدينبلو�سö�{ املو�سلي وي�سمي̀`````ه اليونانيون

دم وملك 45  Bوكان اأول ملك̀`````ه �سن̀`````ة 3989 ل

�سنة, ويف ال�سنة التا�سعة والع�öين من ملكه 

دم ملك̀`````â ابنته امل�سماة  Bوه̀`````ي �سنة 4018 ل

أبيها بلوكو�̀`````س). ولي�س لدينا  }�سمريمz م̀`````ع ا

رقي̀`````م اأثري يوؤكد هذا الراأي �سوى ماجاء يف 

الدر املنتخب: قال ابن �سداد: اأخربين الرئي�س 

به̀`````اء الدين اأبو حممد احل�س̀`````ن بن اإبراهيم 

 Üهر كتاX من âاحللبي قال: نقل Üاخل�س̀`````ا

أيته يف القنطرة التي  عتي≤ ما هذه �سورته: را

على باÜ اإنطاكية من مدينة حلب �سنة 411 

كتابة يونانية... وترجمتها: بنيâ هذه املدينة 

والطالع العقرÜ وامل�سرتي فيه وعطارد يليه, 
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واحلم̀`````د̂  كثرياk, بناه̀`````ا �ساحب املو�سل. 

ق̀`````ال ابن ال�سحنة امل̀`````وؤرñ: و�ساحب املو�سل 

واˆ اأعلم هو بلوكو�س الذي ت�سميه اليونانية 

�öدانا بالو�س.  

❁				❁				❁

اأما ما قي̀`````ل عن بن̀`````اء العمالقة حللب, 

نباء  وهو ما يوؤك̀`````ده د. بيت�سوف يف –∞ الأ

بقوله:  

}اإن ال̀`````ذي –ق̀`````≤ عن̀`````دي اأن حلب من 

�سود يف  بن̀`````اء العمالق̀`````ة, بدليل احلé̀`````ر الأ

 Üاحلائ§ بظاهر جامع القيقان يف داخل با

اإنطاكي̀`````ة }حملة العقبةz فاإنها مر�سومة بقلم 

الهريوكلي∞ بلغ̀`````ة الكيتا اأو احلماتيني }اأهل 

حماةz وهذه الكتابة كان ا�سطÓحهم عليها 

أيامهم, وكان ا�س̀`````م حلب بلغتهم }هلبون  يف ا

وهلبةz, وا�ستمرت باأيديهم اإ¤ اأن اأتى امللو∑ 

  .zيون وحاربوهم وملكوهاö�امل

ل ينتق†̀`````س Pل̀`````ك الرواي̀`````ة ال�سابقة بل 

يدعمها, فالبريوين, و�ساحب معéم البلدان, 

وابن العدمي يقولون اإن الذي نفذ اأمر بنائها 

هو حلب بن مهر اأحد بني اخلاÜ بن مكن∞ 

من العمالقة, اختطها و�سميâ با�سمه وPلك 

دم, ويقول ابن �سداد نقkÓ عن  Bع̀`````ام 3990 ل

flت�ö البل̀`````دان لبن عبد احل≤: (قيل كان 

حلب وحم�س وبردعة اأخوة من بني عملي≤, 

فبنى كل واحد مدينة با�سمه). ويورد �ساحب 

الدرر املنتخب هذه الرواية كما يلي: (وقيل 

بناه̀`````ا حلب بن املهر ب̀`````ن حم�س بن عملي≤ 

من بني ح̀`````ام بن مكن∞ ف�سمي̀`````â با�سمه), 

أث̀`````ر ما ح̀`````ل بالعمالي≤ على يد  وق̀`````د بنيâ ا

قائد مو�سى عليه ال�سÓم, وخليفته يو�سع بن 

نون الذي افتتí اأريحا والغور وعمان, ودفع 

بالعمالي̀`````≤ اإ¤ �سمال �سورية, وكان العمالي≤ 

 kجبارين: (قالوا يا مو�سى اإن فيها قوما kقوما

جبارين, واإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها, 

فاإن يخرجوا منها فاإن̀`````ا داخلون). (املائدة ` 

22). وقد ا�ستوWن العمالي≤ مدينة قن�öين: 

Bنذا∑ �سورية,  }جنوÜ حل̀`````بz وكانâ ت�سمى ا

 kن (العي�̀`````س) وكان ا�سمها قدميا Bوت�سم̀`````ى ال

(�سالي�̀`````س) وبنوا مدينة حل̀`````ب ح�سناk لهم. 

وبانيها هو حلب بن مهر ملك قن�öين, وكان 

ثوري.   Bمن قبل بلوكو�س املو�سلي ال kواليا

�سواب̀`````ن ف†س̀`````ل اˆ يقول ع̀`````ن حم�س: 

ا�سمه̀`````ا القدمي �سورية: وي̀`````رد ابن ال�سحنة: 

اإن ا�سم �سورية يطل≤ على ال�سام كله وحلب, 

وعل̀`````ى Zريه̀`````ا, ويف زب̀`````دة احلل̀`````ب يقول 

و¤,  اب̀`````ن الع̀`````دمي: (و�سورية هي ال�س̀`````ام الأ

وه̀`````ي حلب وما حولها -على ما Pكره بع†س 

ح�س  الرواة- ويف Wرف بلد حلب بناحية الأ

Bثار قدمية يقال  مدينة عظيمة دائ̀`````رة وبها ا

لها �سوري̀`````ة, واإليها ين�سب القلم ال�öياين... 
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كما اأWل≤ على جميع الكورة ا�سم قن�öين). 

�öاف للم�سعودي تعترب حلب  ويف التنبيه والإ

 âين, يقول: (و‡ا عر�سه �سö�من جند قن

وثÓثون درجة مدينة حلب من جند قن�öين 

م̀`````ن اأر�س ال�سام), ويع̀`````دد ابن خرداPبة يف 

امل�سالك واملمالك كور قن�öين فيذكر منها: 

(كورة حلب).  

❁				❁				❁

وينفرد ابن العربي -وه̀`````و Zريغوريو�س 

أبو الف̀`````رê بن هرون الطبي̀`````ب امللطي- يف  ا

ثوريني  Bالدول بالق̀`````ول باأن ال ö�تfl تاريخ

هم الذين بنوا حلب وPلك باأمر بتحو�س ملك 

Bثور يف عه̀`````د الدولة الثاني̀`````ة: دولة ق†ساة  ا

بن̀`````ي اإ�öائيل. يقول: (ويف ه̀`````ذا الزمان -

يق�سد فرتة حكم اأهور بن جارا الذي اZتال 

عéلون ملك مواÜB, وعéل̀`````ون هذا ا�ستعبد 

بن̀`````ي اإ�öائيل 18 �سنة حت̀`````ى خل�سهم اأهور 

من العبودية- بنيâ مدينة حلب باأمر بتحو�س 

Bثور).   ملك ا

 kكر حل̀`````ب كان موجوداP لك اأنP وينف̀`````ي

يف عه̀`````ود �سابقة لهذا العهد, وجاء يف –∞ 

نب̀`````اء: (اأما اليهود فاإنه̀`````م يقولون اأن اأول  الأ

Bرام  Bرام وي�سمونها: ا من بنى هذه املدينة بنو ا

�سوب̀`````ا). و�سنعود اإ¤ Pل̀`````ك يف احلديå عن 

هذه الت�سمية حللب.  

❁				❁				❁

Bراء اأخرى اإ¤ اأن احلثيني هم بناة  وت�سري ا

حل̀`````ب, بدليل الكتاب̀`````ة الهريوZليفية احلثية 

املوج̀`````ودة على حéر جامع القيقان, وبدليل 

Bخ̀`````ر هو ما ك�سفت̀`````ه احلفريات احلديثة يف  ا

قلع̀`````ة حلب عن وجود معب̀`````د حثي يعود اإ¤ 

الق̀`````رن التا�سع قبل املي̀`````Óد هو معبد حدد, 

واإ¤ ه̀`````ذا الراأي مييل حمم̀`````د كرد علي يف 

 âا كانÃيق̀`````ول: (ور Pكتاب̀`````ه خط§ ال�سام اإ

حلب من بن̀`````اء احلثيني), وكذل̀`````ك املطران 

الدب�س يف كتاب̀`````ه تاريخ �سورية, ويرجí هذا 

أع̀`````Óم النبÓء, وينقل  أي†ساk �ساحب ا الراأي ا

قول بول�س جوون الي�سوعي يف ‹لة امل�öق 

‹لد 2 �س14: (و‡ا ل �سبيل اإ¤ اإنكاره اأن 

حلب كانâ يف القرن الرابع ع�ö قبل امليÓد 

مدينة عامرة ت�سهد بذل̀`````ك كتابات م�öية 

ترتق̀`````ي اإ¤ زمن رعم�سي�̀`````س الثاين, و�س∞ 

فيها �سف̀`````ر امل�öيني اإ¤ �سمال �سورية, جاء 

فيه̀`````ا مراراP kكر }حلب̀`````وz, اأي }حلبz, وورد 

أي†ساk يف رقيم هي̀`````كل رعم�سي�س املذكور اأن  ا

هذا الفرعون انت�̀`````ö على اأمري حلب وكان 

أت̀`````ى يف 18000 لن�̀`````öة ملو∑ اخلطيني اأو  ا

احلثي̀`````ني يف معركة قاد�س, فغلبه رعم�سي�س 

ورماه يف نهر العا�س̀`````ي فنéا منه, و�سورته 

على هذه البناي̀`````ة “ثله معلقاk برجليه يتقياأ 

ما Œرعه من امل̀`````اء). ومعركة قاد�س جرت 

عام 1288 ق.م.  



ïjQÉàdG ódƒeh AÉÑ¡°ûdG Ö∏M

25 2011  •ÉÑ`````````````°T    569  Oó`````````````````````©dG569  Oó`````````````````````©dG569

(وما   :ñالطبا وي†سي∞ 

رجí يف اأ�سل مدينة  نراه الأ

حلب اأن بناتها هم احلثيون 

 ìب̀`````ن نو من �سÓل̀`````ة حام 

وكان̀`````وا �سعباk قوي̀`````اk “لكوا 

عل̀`````ى �سورية ال�سمالية قبل 

فتوحات مل̀`````و∑ م�ö من 

الق̀`````رن 7- 14 ق.م. وق̀`````د 

Bثاراk جليلة من ملكهم  أبقوا ا ا

وحماة  يف جهات حم�̀`````س 

أ�سماء  وحل̀`````ب, ونظ̀`````ن اأن ا

هذه امل̀`````دن نف�سها م�ستقة 

من اللغة احلثية).  

يوؤكد  التاري̀`````خ  ولك̀`````ن 

اأن احلثي̀`````ني ⁄ يبنوا مدينة 

Zزوه̀`````ا,  واإ‰̀`````ا  حل̀`````ب 

وقد ح̀`````اول املل̀`````ك احلثي 

حاتو�سيل بن لبرنا�س ملك 

 zوزاWمدينة خط̀`````ي اأو }خا

احتÓلها بعد عÓق̀`````ات �سلمية �سابقة, لكنه 

أ�سوارها, وحا�öها من  أم̀`````ام ا ارتد مقهوراk ا

ول فا�ست̀`````و¤ عليها عام  بع̀`````ده مور�سي̀`````ل الأ

1820ق.م, فدمره̀`````ا, ونهبه̀`````ا, و�س̀`````اق اإ¤ 

مدين̀`````ة خاWوزا اأ�öى حل̀`````ب وثروتها. وقد 

بقيâ– â الحتÓل احلثي حتى عام 1650 

ق.م. و‡ا يوؤكد Pلك اأن لوحات ماري تذكر 

اأن Œاراk ماري̀`````ني زاروا حلب عام 2200ق.

خ�س̀`````اÜ من كركمي�س.  م. يف بحثه̀`````م عن الأ

وهكذا فحلب كانâ مدينة عامرة قبل تاأ�سي�س 

مرباWورية احلثية, وكانâ دولة قوية اإبان  الإ

التو�سع احلثي.  

 Histoire de كتاب̀`````ه    يف   å`````̀وموري

  L’orient ancien
مرباWورية  ول لÓإ يقول: اإن املوؤ�س�̀`````س الأ
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  Khatousil  ول احلثية, ه̀`````و حاتو�سيل الأ

 Khalpa ت �سلمي̀`````ة بحلبÓله �س â`````̀وكان

املدين̀`````ة املعمورة الك̀`````ربى). والعموريون هم 

أق̀`````دم �سعب �سامي �سك̀`````ن حلب نعرفه حتى  ا

 Óن. ول ن̀`````دري ما تفيدنا ب̀`````ه مكتبة اإيب Bال

املكت�سفة حديث̀`````اk, والتي –وي اأكرث من 15 

األ∞ رقيم, ولرÃا تخربنا عن �سعب اأقدم من 

العموريني �سكن حلب.  

❁				❁				❁

 âمرتني, فقد خرب âيب̀`````دو اأن حلب بني

بعد بناء بلوكو�س لها, فéدد بناءها �سلوق�س 

أبو الن�̀`````ö يحيى بن جرير  اليون̀`````اين, يقول ا

الطبيب التكريتي الن�öاين يف كتابه اجلامع 

أ الدول ومن�ساأ  للتاريخ واملت†سمن Pكر مب̀`````دا

نبياء واأوقات بناء املدن  املمال̀`````ك ومواليد الأ

وPك̀`````ر احلوادç, وعن̀`````ه ينقل اب̀`````ن العدمي 

و�ساح̀`````ب املعéم: (كان املل̀`````ك على �سورية 

وبابل والبÓد العلي̀`````ا �سلوق�س نيقطور, وهو 

�öياين, ومل̀`````ك يف ال�سنة الثالثة لبطليمو�س 

�سكن̀`````در, ويف  ابن لZو�̀`````س بعد ‡̀`````ات الإ

ال�سنة الثالثة ع�öة من ‡لكته بنى �سلوق�س 

الPÓقية و�سلوقية واأفامية وباروا وهي حلب, 

أرا�سا وهي الرها, وكمل بناء اإنطاكية).   وا

نباء: ملا ا�ستو¤ على اإنطاكية  ويف –∞ الأ

�سلوق�̀`````س وهو اأحد املل̀`````و∑ الرومانيني �سنة 

21 من جلو�س̀`````ه 312 ق.م. جدد بناء مقدار 

الن�س∞ من مدينة حل̀`````ب الذي كان انهدم, 

وهو الذي بنى القلعة على التل امل�سهور عند 

براهيم اخلليل, واأمر اليهود اأن  أنه لإ العرÜ ا

يرتددوا اإ¤ هذه البلدة للتéارة فكرثوا فيها.  

حبار,  لذل̀`````ك كانâ حلب ت�سمى Ãدين̀`````ة الأ

أبوابها ا�سمه ب̀`````اÜ اليهود,  أح̀`````د ا حت̀`````ى اإن ا

يوبية  وا�ستمر Pلك ال�سم اإ¤ اأن اأتâ امللو∑ الأ

 Üوهذا البا .ö�الن Üفغريت ا�سمه و�سمته با

بواÜ التي  قائم اإ¤ يومنا هذا, وهو اأحد الأ

 Üأو القناة), با ما تزال ماثلة: باÜ احلديد (ا

املقام, باÜ قن�öين, باÜ انطاكية.  

وينق̀`````ل ابن العدمي ع̀`````ن بع†س املوؤرخني 

من امل�سيحي̀`````ة: اإن الذي ملك بعد ال�سكندر 

ريب وهو الذي بنى مدينة حلب  بطليمو�س الأ

أن̀`````ه اختار بناء  و�سماه̀`````ا ا�سمونيâ. وPلك ا

أراد اأن يكون بها املاء.  املدين̀`````ة يف مو�س̀`````ع وا

عني التي بحيÓن فاأمر املهند�س اأن  فراأى الأ

يبني عليهن بن̀`````اء ويحكمه واأن يéريهن اإ¤ 

املكان املر�سوم, وجمع النا�س للعمل يف عمارة 

املدينة, واBخر مابناه باÜ اإنطاكية وعني فيها 

ابنت̀`````ه ا�سمونيâ و�سمى املدين̀`````ة با�سمها. ثم 

ملك حلب بطليمو�س بن ا�سمونيâ, مع اأمه, 

وعمر على �سخرتها قلعة وح�سنها, ثم Zزا 

 âا�سموني ö�انطاخو�س ملك الروم حلب فاأ

�ö, وراì يهدم حلب, ثم  وابنها, وماتا يف الأ



ïjQÉàdG ódƒeh AÉÑ¡°ûdG Ö∏M

27 2011  •ÉÑ`````````````°T    569  Oó`````````````````````©dG569  Oó`````````````````````©dG569

كلs عن هدمها وتوع̀`````د من ي�سكنها فار–ل 

عنها النا�س.  

ول ي†ساه̀`````ي فعل انطياخو�س هذا �سوى 

ما فعل̀`````ه اأوZ�سطو�س قي�ö ب̀`````ن ميخو�س, 

فقد مّر بحلب و⁄ ير�سn ب�سكناها وŒاوزها 

اإ¤ مو�س̀`````ع مدين̀`````ة قن�öين, فاأم̀`````ر جنده 

اأن يع�سك̀`````روا فيها وبناه̀`````ا, و�سماها مدينة 

�سواق  الع�سكر, يقول اب̀`````ن العدمي: (ونقل الأ

م̀`````ن حلب اإليه̀`````ا: و⁄ يب≤ بحل̀`````ب اإل من ل 

حاج̀`````ة للع�سكر به, وكانâ ه̀`````ذه اأعظم من 

فعل انطياخو�س), ب̀`````ل اإنه �ساق اإ¤ قن�öين 

عني املباركة التي كانâ ت�سقي حلب.  

أZل̀`````ب الن�سو�س التي تن�سب  لقد �سقنا ا

 zريب أو الأ بناء حلب اإ¤ بطليمو�س لZو�س }ا

أو �سلوق�̀`````س نيكات̀`````ور, لنب̀`````ني اأن امللك̀`````ني  ا

املذكوري̀`````ن هم̀`````ا حديثا عه̀`````د بالن�سبة ملن 

ثار يوؤكد وجود حلب  Bتقدمهما, واأن عل̀`````م ال

با�سمها احلا› قبل ه̀`````ذا التاريخ, ولبد اأن 

رجí هو الذي اأعاد بناءها  �سلوق�س وه̀`````و الأ

وحركة احلياة اإليها.  

و�سوفاجي̀`````ه يق∞ WويkÓ عند هذا العهد 

الهيلين�ست̀`````ي, وه̀`````و يع̀`````دد يف تاري̀`````خ حلب 

ثçÓ مراحل ح†ساري̀`````ة وثقافية مرت على 

املدينة: 1-احل†سارة الغابرة. 2- احل†سارة 

�سÓم. واإ¤ املرحلة الثانية  الهيلين�ستية. 3-الإ

وفى يف ت�سكيل  يعيد �سوفاجي̀`````ه الن�سيب الأ

املدينة. يقول: (اإن عهد ال�سلوقيني ميكن اأن 

يعت̀`````رب بéدارة وح≤ العهد احلا�سم يف تاريخ 

أيه هو الذي اأو�سل حلب  نه يف را حلب). Pلك لأ

اإ¤ الوXيفة املدينية ب�س̀`````كل قطعي, ور�سخ 

م�سريها ب�س̀`````ورة حا�سمة.  وعلى الرZم من 

 kÓويW kاأن �سوفاجيه يوؤك̀`````د اأن حللب ما�سيا

Bث̀`````ار التéمع  قب̀`````ل اأن تدخ̀`````ل التاريخ, واأن ا

هل حل̀`````ب يéب اأن يفت�س  ول لأ ال�س̀`````كاين الأ

عنه يف تل العقبة الذي يقوم على حافة وادي 

قوي≤, فاإن �سوفاجي̀`````ه ينفي بتع�سب Zريب 

أو بعد  أثر ملا قبل ا للح†سارة الهيلين�ستية اأي ا

هذه الفرتة: يقول: (اإن حلب ⁄ –تفß ب�سيء 

�سيوية, اأو  Bمن ح†سارات الع�سور العظيمة ال

قل باأ�سياء ب�سيطة مثل  أنها احتفظâ على الأ ا

ا�سمها, ول �سيء Zري Pلك).  اأما العهود التي 

�سÓم-ح�سب  تلâ }الزمن اليون̀`````اينz, اأي الإ

 kح†ساريا kاÄزعم �سوفاجيه- فاإنها ⁄ تقدم �سي

�سÓم يف تاريخ  لهذه املدينة. يق̀`````ول: (اإن الإ

 ..(kعر�سيا kحل̀`````ب الطويل ⁄ يكن اإل حادث̀`````ا

ويبل≠ به التع�سب والتحامل اأق�ساهما حني 

�سÓم̀`````ي ⁄ يقم باأي  يق̀`````ول: (اإن الع�̀`````ö الإ

اإ�سهام اإيéاب̀`````ي, اإنه �سارع يف انحطاط هذه 

 kاÄمي ⁄ يفعل �سيÓس� املدينة... اإن الع�ö الإ

 âلك الوقP س̀`````وى تفكيك كل م̀`````ا كان حتى�

مبنياk ب�سورة متéان�سة).  

من الغريب اأن ي�سوق التع�سب �سوفاجيه 
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اإ¤ Œاه̀`````ل تاأثري احلق̀`````ب الطويلة العربية 

�سÓمي̀`````ة املمت̀`````دة اإ¤ الي̀`````وم, واإ¤ رد  والإ

Wار املادي  النظام املعماري يف املدينة اإ¤ الإ

للح†س̀`````ارة الهيلين�ستي̀`````ة والرومانية, يقول: 

(فلي�سâ اأجه̀`````زة التéمع ال�س̀`````كاين العربي 

جهزة احلياتية  امل�سلم احلياتية اإل ن�سخاk لÓأ

للمدين̀`````ة الهيلين�ستية, وهكذا يك̀`````ون اإن�ساء 

مدينة Bérée وكاأنه احل̀`````دç الرئي�سي يف 

تاريخ حلب).  

لك̀`````ن ما جاء ب̀`````ه �سوفاجي̀`````ة ل يلبå اأن 

ك̀`````رث �سحة,  أم̀`````ام الفر�سيات الأ يتداع̀`````ى ا

ث̀`````ار, والواق̀`````ع الذي ل ميك̀`````ن Œاهله.  Bوال

فلي�س ثمة ما يوؤك̀`````د اأن تل العقبة هو مكان 

كرث  ول للحلبي̀`````ني, والفر�سية الأ التéم̀`````ع الأ

قب̀`````ولk و�سحة ه̀`````ي اأن املغائر يف حلب هي 

ن�سان  ول ل�سكناهم, ب̀`````ل ل�سكنى الإ املوقع الأ

احللب̀`````ي يف الع�ö احلéري. ويف حلب حي 

خا�̀`````س يع̀`````رف باملغاير لكرثة املغ̀`````اور فيه. 

وهذه املغاور املنت�öة يف تلة ال�سودا }املغارة 

 zيانö�واملع̀`````ادي, واخلناقية }ال ,zاجلديدة

و}ال�سيخوم̀`````ري, و�öادي̀`````ب القلع̀`````ة... رÃا 

كانâ مت�سلة مع بع†سها.  

�س̀`````دي: (اأما مغاير  يق̀`````ول خري الدين الأ

حلب فبلدة –â بل̀`````دة, وبلدة كبرية ل يعلم 

العلم حتى يومنا هذا مدى امتدادها, ومدى 

ات�ساله̀`````ا. وبقربها ح̀`````ي الكÓ�سة ورد Pكره 

 ßيف لوح̀`````ات م̀`````اري �سن̀`````ة 2850ق.م. بلف

}كÓ�سوz ولقد تي�ö › الدخول اإ¤ كرباها, 

اأعن̀`````ي امل�سم̀`````اة املغارة اجلدي̀`````دة امل�سدودة 

�سدي مع لفي∞  ن), وقد ح̀`````اول الأ Bال Üالبا

أ�ساتذة املعهد العربي الفرن�سي اكت�ساف  من ا

اإحداها.  

�سدي جوف املغائر  وي†سي∞ العÓم̀`````ة الأ

أنزله ÓWبه  -وكان قد رب§ نف�سه بحب̀`````ل وا

اإ¤ املغارة, و�سار فيها ما �سارت به احلبال- 

فيق̀`````ول: (ه̀`````ذه الدهاليز املت�سعب̀`````ة ت�سعب 

الع̀`````روق يف اجل�س̀`````د, وكل �سع̀`````ب يت�سعب, 

أثر كل م�سافة Zري  وفروع ال�سعوÜ تت�سعب, وا

Bثار نقرها  منظمة Zرفة منقورة باحلéر, وا

ماثلة يف جدرانها احلورية ويف �سقوفها, نعم 

أي†ساÃ kا يف كل Zرفة اأو flدع من  “تع̀`````وا ا

دك̀`````ة اأو م�سطبة كان ينام عليها �سكان حلب 

يف عهدهم ال�سحي≤, عهد الع�سور احلéرية, 

أينا يف ال�سقوف قوافع على نحو ما يف  ث̀`````م را

}�سوق الزرzÜ على م�سافات بعيدة, ومعظمها 

م̀`````ردوم, كانâ مهمتها اأن تاأPن للهواء والنور 

بالدخول كما اأن مهمتها الدخول اإ¤ املغاير 

واخلروê منه̀`````ا, وهذه الدوا�س̀`````ات الباقية 

حتى اليوم تتحدç اأن املداخل واملخارê من 

�سلي البعيد). وهنا تنتهي احلبال  الب̀`````اÜ الأ

�س̀`````دي فينتهي الو�س∞, ويع̀`````ود اأدراجه  بالأ

مهتدياk يف Xلمة ليل املغاير باحلبال.  
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كتب �سوفاجية: (تدخل حلب �سéل التاريخ 

من̀`````ذ الق̀`````رن الع�öين قبل املي̀`````Óد با�سمها 

الراه̀`````ن, وملا كانâ يف Pل̀`````ك العهد عا�سمة 

ا�ستلزم ه̀`````ذا اأن يكون لها ما�س قدمي, على 

اأن منبته̀`````ا ي†سيع يف دياج̀`````ري الزمن, فنحن 

اأمام اإحدى اأقدم مدن العا⁄).  

لكن حلب تدخل التاريخ قبل هذا الزمن, 

وم̀`````ا كتب̀`````ه �سوفاجي̀`````ه كان قب̀`````ل اأن Œري 

 Üقر ñللBالبوكمال, وا Üحفريات ماري قر

اإنطاكية, واأور جنوبي العراق, وقبل اكت�ساف 

مدينة ايبÓ يف تل مرديخ قرÜ حلب.  

ن �سنكرة  Bوا�سمها ال Larsa ففي لر�سا

أثران يرجع عهدهما اإ¤ 2036̀  2047 ق.م.  ا

ول: (اإ¤ ع�ستار Ishtar احللبية  جاء يف الأ

أن̀`````ا ورد�س̀`````ني Ward – sin ملك لر�سا).  ا

وجاء يف الث̀`````اين: (اإ¤ ع�ستار احللبية: ابنة 

البكر).  

ويف الرقم املارية اأن زمرييليم ملك ماري 

أه̀`````دى “ثاله الربونزي اإ¤ حّدد  زار حلب وا

اإله حلب وكتب عليه:  

 Muzi – Im - Ri- Li- Im- Salam
 – Svan- Nail – Addad- Ha – La

  .– Abki – U- Se – Lu – U
وكذلك يرد ا�سم حلب يف رقم تل العمارنة. 

ومن الوا�سí اأن ا�سمها يف رقم ماري: حا̀  ل 

  Ha – La – ab  zحلب{ Üا `

أو ك̀`````وz فملح≤ خا�س بالعلمية  اأما }كي ا

Bثار ماري تذكر  أو البلد, وا على معنى املحل ا

حل̀`````ب يف الق̀`````رن اخلام�̀`````س والع�öين قبل 

املي̀`````Óد, وكثرياk ماكان مل̀`````و∑ ماري وملو∑ 

حلب يتبادل̀`````ون الهدايا, منها اأن ملك ماري 

أ�سطوان̀`````ة ختم كبرية م̀`````ن الÓزورد  أر�س̀`````ل ا ا

زرق كتب عليها: (اإ¤ ياريليم ملك حلب).  الأ

وياريليم هو اأقدم من عرفنا من ملو∑ حلب 

  .zله اجلليل ومعنى ا�سمه: }Zوç الإ

ثري̀`````ة املختلف̀`````ة تذكر حلب  والرق̀`````م الأ

  :ßباأ�سماء متقاربة يف اللف

ث̀`````ار امل�öي̀`````ة تذك̀`````ر با�س̀`````م  Bفف̀`````ي ال

 zو}حيلبون ,zو}حلب كو zو}خالوبو ,zو`````̀ }حلُبُ

  .zÜو}حر

 zث̀`````ار احلثية تذك̀`````ر با�سم }حلب Bويف ال

  .zÜو}حالا zو}حلبا zو}حلبا�س

با�س̀`````م  تذك̀`````ر  كدي̀`````ة  الأ ث̀`````ار  Bال ويف 

  .zبكيÓّح{

 zسورية تذكر با�سم }خلمان� ثار الأ Bويف ال

  .zأو }حلوان ا

 zرامي̀`````ة تذكر با�سم }حلب Bثار ال Bويف ال

وق̀`````د ورد ا�سمها يف املعاه̀`````دة التي عقدها 

رامي  Bأراباد ال أ�سور نرياري مع موتوايلو ملك ا ا

  .kسنة 750 ق.م. تقريبا� zâتل رفع{

 zثار ال�سومرية تذكر با�سم }حلب Bويف ال

  .zبا و}حÓأ
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أ�س̀`````كال متقاربة يف اللفß يف رقم  وثمة ا

أثري̀`````ة اأخرى, لكنها كله̀`````ا ت�سدر عن ال�سم  ا

  .zن وهو }حلب Bالذي تعرف به املدينة ال

ن̀   Bك̀`````ر حلل̀`````ب- نعرفه حتى الP اإن اأول

كان قبل الفتí احلث̀`````ي ب`380 �سنة, اأي نحو 

2200 ق.م. وPل̀`````ك يف لوحات ماري, وفيها 

‚د اأن Œاراk ماريني �س̀`````اروا اإ¤ كركمي�س 

}جرابل�سz ومنها اإ¤ حلب فاأوZاريâ }راأ�س 

نا�سول, وPلك يعني  �سمراz, فكان�̀`````س يف الأ

 kارياŒ kمركزا âاأن حل̀`````ب يف هذه الفرتة كان

عامراk, و‡ا ل�سك في̀`````ه اأن وجودها يرجع 

أبعد من Pلك.   اإ¤ ا

وهذا يوؤكد اأن مدينة حلب ن�ساأت �سامية, 

 kتلقي �سوءا Óو‡ا ل �سك فيه اأن لوحات ايب

اأقوى على ن�ساأة حلب.  

و¤  هكذا تغرق حكاية حلب ون�ساأتها الأ

يف دياجري ماقبل التاريخ.  

 âاريZأترابها: بابل وماري واأو لقد دثرت ا

 âبعدها... وبقي âودث̀`````رت مدن بني ,Óواإيب

حلب وحدها “د جذوره̀`````ا يف ليل الزمن, 

  .ìأ�سها نحو ال�سم�س يف كل �سبا وترفع را

اأخن̀`````ى الزم̀`````ان على لداته̀`````ا, وما تزال 

الدم̀`````اء Œ̀`````ري يف عروقه̀`````ا, واحلي̀`````اة يف 

 ,Üاأما�سيها, ع�سية عل̀`````ى النكبات واخلطو

منيعة على الغزاة والطغاة.  

 -2-
وكما تغ̀`````رق حلب يف لي̀`````ل الزمن فاإنها 

تغرق يف ليل اللغة. ول بد قبل التعر�س اإ¤ 

أ�سماءها  –ليل كلم̀`````ة حلب اأن ن�ستعر�̀`````س ا

خرى التي عرفâ به̀`````ا, و⁄ يب≤ منها Zري  الأ

 ,zسلي }حلب� ال�سهباء تقرن Zالباk بال�سم الأ

فيقال: حلب ال�سهباء.  

}ال�سهباءz و�س̀`````∞ انتقل على مر الزمن 

من الو�سفي̀`````ة اإ¤ العلمية, مثل ورقاء يطل≤ 

عل̀`````ى احلمامة, وحل̀`````ب معروف̀`````ة باأر�سها 

احلواري̀`````ة وحéارته̀`````ا الكل�سي̀`````ة البي†ساء. 

هب بيا�س ي�سدع̀`````ه �سواد, ويقول ابن  sوال�س

�س̀`````داد: اإنها تو�س̀`````∞ بال�سهب̀`````اء والبي†ساء, 

ومثل Pلك يقول �ساحب معéم البلدان لكن 

 âا كانÃي�ستعمل ال�سفة الثانية, ولر ⁄ kاأحدا

‹رد تو�سع يف الو�س∞.  

أ�سهب, وعليه تقوم  وتل القلعة ح̀`````واري ا

القلع̀`````ة, ويرى اب̀`````ن جب̀`````ري اأن اأول ما لقب 

بال�سهباء هو القلعة, ث̀`````م انتقل الو�س∞ اإ¤ 

حلب من قبيل اإÓWق اجلزء على الكل.  

}وال�سهباء من الكتائب العظيمة الكثرية 

 kأي†سا ال�سzìÓ, ولرÃا اأWل≤ عليها ال�سهباء ا

نها كانâ منيعة  ل ل�سهب̀`````ة حéارتها, واإ‰ا لأ

ي�سطدم بوجودها الغ̀`````زاة, وكثري هم الذين 

Zزوها, واإ¤ هذا ال̀`````راأي ‰يل, ومهما يكن 
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 .Üفال�سهباء �سفة عربي̀`````ة. �سماها بها العر

�سطورة  ك�س ر�سل ع̀`````ن الأ pأل اأما م̀`````ا ينقل̀`````ه ا

اخلرافية, والذاكرة ال�سعبي̀`````ة, باأن ال�سهباء 

بق̀`````رة Zريب̀`````ة بلونه̀`````ا وخواره̀`````ا يف قطيع 

اإبراهيم }�̀`````سz كان يحلبها ويطعم الفقراء, 

فيقال: }حلب اإبراهي̀`````م ال�سهباءz, فÓ تقوم 

ن العب̀`````ارة بلفظها وتركيبها  أ�سا�س, لأ عل̀`````ى ا

عربي̀`````ة, وعلى الرZم ‡ا يقال باأن اإبراهيم 

أور اإ¤ فل�سطني  }�سz يف رحلته الكربى من ا

قد مر Ãوقع حلب, وله فيها مقامان: اأعلى 

يف القلع̀`````ة, واأدنى يف حي ب̀`````اÜ املقام, واإن 

 kال حركته كان ميتد مابني فل�سطني جنوبا›

وحل̀`````ب �سمالk, فاإن Pل̀`````ك ل يفيد يف اإثبات 

هذا الراأي.  

❁				❁				❁

وحني ج̀`````دد ال�سلوقيون مل̀`````و∑ �سورية 

بناء حل̀`````ب �سموها }بريواz, وج̀`````اء يف زبدة 

احلل̀`````ب لب̀`````ن الع̀`````دمي: (وكان ا�س̀`````م حلب 

أ), وPكر  باليوناني̀`````ة, }ب̀`````ارواz, وقيل (ب̀`````ريوا

 êالكيان: اإنه ملا خر Üالي�س يف كتاWاأر�سطا

ال�سكندر لق�سد دارا املل̀`````ك ومقاتلته, كان 

اأر�سطاWالي�س يف �سحبته, فو�سل اإ¤ حلب, 

أz, وملا  وهي تع̀`````رف بل�سان اليونانية }ب̀`````ريوا

–ق̀`````≤ اأر�سطاWالي�س ح̀`````ال تربتها و�سحة 

هوائها, ا�ست̀`````اأPن ال�سكن̀`````در يف املقام بها, 

وق̀`````ال له: اإن بي مر�ساk باWن̀`````اk, وهواء هذه 

البل̀`````دة مواف≤ ل�سفائ̀`````ي, فاأق̀`````ام بها فزال 

مر�سه). ويقول �سوفاجيه: (لقد �سيد �سلوق�س 

نيكاتور مدينة جديدة على موقع حلب �سنتي 

أو بريوا  301 ` 281 �سماه̀`````ا }برييه Beree ا

 .(zوه̀`````ي ا�سم ملو�س̀`````ع يف مقدونيا Beroia
يق̀`````ول الطباñ: (ويف �سنة 107 اأو 117م اأمر 

المرباWور تراي̀`````ان الÓتيني ب†Üö ال�سكة 

يف حلب, ف�öع̀`````وا فيها وكان مر�سوماk على 

مرباẀ`````ور, وعلى  أح̀`````د جانبيها �س̀`````ورة الإ ا

خر (برويا) وهو ا�سم حلب بالقلم  Bاجلانب ال

 âاليوناين), وهكذا حتى العهد الروماين كان

تعرف يف املعام̀`````Óت الر�سمية وكتب البيعة 

أنه  �سدي ا للن�سارى با�س̀`````م }بريواz. ويذكر الأ

ات�س̀`````ل ببع†̀`````س مطارنة الطوائ̀`````∞ -الروم 

رثوPك�س-  رمن الأ رثوPك�س, الكاثوليك, الأ الأ

أو ما زالوا  يف حل̀`````ب فاأف̀`````ادوا باأنهم كان̀`````وا ا

يوقع̀`````ون با�سم }مطران بريي̀`````اz.  لكن ا�سمها 

  .zل }حلبX لدى العامة

❁				❁				❁

واإPا كان مطارن̀`````ة امل�سيحي̀`````ني ي�سمونها 

}ب̀`````ارواz فاإن اليهود يطلقون عليها ا�سم }متا 

 zو}متا  .zو}�سوبة ,zرام �سوب̀`````اB حم�سي̀`````اz و}ا

تعن̀`````ي مدينة, وحم�سي̀`````ا }مركبةz مزجيا من 

حم�سة وتعن̀`````ي ملéاأ, و}يهz وتعني يهوه: اˆ 



ïjQÉàdG ódƒeh AÉÑ¡°ûdG Ö∏M

322011  •ÉÑ`````````````°T    569  Oó`````````````````````©dG569  Oó`````````````````````©dG569

فتكون مدينة ملéاأ اˆ. ولرÃا �سميâ با�سم 

�سدي عن }حمنة  مدينة يف العراق, وينقل الأ

يهودهz اأن اأول من اأWل≤ على حلب متاحم�سيا 

هو احلاخام يه̀`````وده قا�سني احللبي املتوفى 

دم -كما عل̀`````ى لوì قربه- اأي  Bسن̀`````ة 5544 ل�

�سن̀`````ة 1784م).  و}�س̀`````وراz مدينة يف منطقة 

بابل تق̀`````ع على م�ستنقع }�سوري̀`````اz كان فيها 

معه̀`````د ديني يهودي, حدç فيها وباء ⁄ يرفع 

حبار �سكانها بتغيري  اإل بعد اأن ن�سí اأحد الأ

ا�سمها اإ¤ }متاحم�سي̀`````اz ثم نقل هذا ال�سم 

فاأWل̀`````≤ على حلب ملا ا�سته̀`````رت به من علم 

  .ìÓوحمافل دينية و�س

نباء: (اأما اليهود فاإنهم  وجاء يف –∞ الأ

Bرام  أّول من بنى هذه املدينة بنو ا يقولون اإن ا

Bرام �سوباz), م�ستدلني Ãا Pكر  وي�سمونه̀`````ا }ا

 ìسحا� يف الت̀`````وراة يف �سموئي̀`````ل الث̀`````اين الأ

الثامن:  

(و�̀`````Üö داود هدد عزر بن رحوÜ ملك 

�سوب̀`````ة حني Pهب ل̀`````ريد �سلطت̀`````ه عند نهر 

ألف̀`````اk و�سبعمÄة فار�س  الف̀`````رات, فاأخذ داود ا

أل̀`````∞ رجل, وعرق̀`````ب داود جميع  وع�öين ا

خيل املركبات, واأبقى منها مÄة مركبة, فéاء 

Bرام دم�س≤ لنéدة هدد عزر ملك �سوبة).   ا

نقلن̀`````ا هذا املقطع م̀`````ن الكتاÜ املقد�س 

مريكية بريوت 1951, اأما  Wبعة املطبع̀`````ة الأ

نباء  العب̀`````ارة التي نقلها الطباñ عن –∞ الأ

 Üö� فه̀`````ي: (اإنه ملا ن̀`````زل داود اإ¤ الفرات

Bرام �سوبا),  حاتا تي̀`````رث بن ريéوب̀`````ا مل̀`````ك ا

وعل̀`````ى الرZم من الخت̀`````Óف الظاهري يف 

أنها واحدة,  �سماء يف العبارتني, اإل ا ر�س̀`````م الأ

ومتفقة لفظاk ودللة.  

ويناق�س الطباñ موؤل∞ اأعÓم النبÓء هذا 

 Üö� الزعم بقول̀`````ه: (اإن هذا الوادي الذي

راميون هو بني اجلب̀`````ول و�سبâ, وهو  Bب̀`````ه ال

�öق̀`````ي اجلبول من جه̀`````ة اجلنوÜ, والدليل 

 zسوبا�{ ßللف Üاأقر âسب� ßلك اأن لفP على

 ßف لفÓاحل̀`````روف, بخ êار`````̀fl åمن حي

Bثارها موجودة  حلب, و�سبâ مدينة عظيمة ا

Bرام �سوبا- كما  ن). وهك̀`````ذا فمدينة ا Bاإ¤ ال

يرى الطباñ- ه̀`````ي مدينة �سبâ- قرÜ بلدة 

 ñهي حلب. وينقل الطبا âولي�س kحاليا Üالبا

أنه راأى يف  �öائيليني ا عن اأحد احلاخامني الإ

أنا  قلعة حلب حéراk مكتوباk عليه بالعربانية: }ا

 Üوايوا .zبن �سريويا اأخذت هذه القلعة Üاأيو

هو قائد جي�س داود النبي }�سz قبل التاريخ 

امل�سيح̀`````ي, 1980- 1710ق.م, وا�ستم̀`````رت 

باأيديهم اإ¤ اأن اأتى امللو∑ البابليون و–اربوا 

مع ال�öيان واأخرجوهم منها �سنة 660 ق.م.  

وهذا الدعاء ل �سحة له فÓ وجود ملثل هذا 

 âبحث) :ñر يف قلعة حلب. يقول الطباéاحل

  .(kأثرا كثرياk ع̀`````ن هذا احلéر فلم اأجد ل̀`````ه ا

ك�س ر�س̀`````ل: (ويبدو اأن اإÓWق �سوبا  pأل يقول ا
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 .(kجدا Üعلى حل̀`````ب م�سكو∑ فيه, وم†سطر

 zاأن }�سوبا R.Dussaud وي̀`````رد دو�س̀`````ود 

تق̀`````ع جنوبي حماة, وهو راأي تدعمه الوثائ≤ 

رجí اأن ه̀`````ذا ال�سم اأWل≤  ثري̀`````ة, ومن الأ الأ

على حلب بعد اندثار ‡لكة �سوبة.  

❁				❁				❁

أك̀`````دي يرجع اإ¤ ن̀`````رم �سني  ويف رقي̀`````م ا

م̀`````ا  ق.م   2452  `  2507  Naram sin
ترجمت̀`````ه: }قدمي̀`````اk ⁄ يكن بق̀`````درة ملك من 

 zس≤ }نركال� .Óارمان واب íاملل̀`````و∑ اأن يكت�س

له له Wريقاk واأعطاه }ارمانz و}ابzÓ نرم  الإ

�سني Xفر على ارم̀`````ان وابzÓ.  وهذا ال�سم 

قري̀`````ب ج̀`````داk يف لفظه من }حل̀`````وانz الذي 

�سوريون على حلب. كما اأن هنالك  Bيطلقه ال

 zيدعو: }اأرمان kسوبري̀`````ا� kخر حورياBا kرقيم̀`````ا

  .zبا بلفß }حلباأ باz, و}بzÓ بلفß }ابÓأ

❁				❁				❁

وينق̀`````ل الطب̀`````اñ عن ال̀`````درر املنتخب اأن 

 âوقال: كان zÆة ت�سمي حل̀`````ب }مابوÄال�ساب

حبار عند ال�سابÄة.  حلب تعرف Ãدين̀`````ة الأ

ووجد يف كت̀`````اÜ بابا ال�ساب̀`````ي احلراين يف 

املقال̀`````ة الرابع̀`````ة يف Pك̀`````ر خ̀`````روê احلب�سة 

وف�ساده̀`````م يف البÓد: (وينزل الفرات... من 

حبار امل�سم̀`````اة مابوÆ: وهي- حلب  مدينة الأ

حبار, ياأتي رجل �سلطان يحل بك,  مدينة الأ

أ�سواقك, ويéري  أ�سوار∑, ويé̀`````دد ا ويعل̀`````ي ا

العني التي فيك, وبعد قليل يوؤخذ منك).  

 Æلكن الغزي يف نهر الذهب يرى اأن ما بو

أو ما برÆ هي منب̀`````è, ومثل هذا الوهم وقع  ا

أنه اأWل≤  يف ا�س̀`````م يره بولي�س, حيå توه̀`````م ا

أثبته منكه اجلغرايف الفرن�سي  عل̀`````ى حلب, وا

B�سور. وق̀`````د دح†س الغزي Pلك  يف خارẀ`````ة ا

أ�سهر  قائkÓ: (وال�سواÜ اأن ي̀`````ره بولي�س هو ا

ا�سمي منبè القدمي̀`````ة يف الدولة اليونانية). 

 Üعن يحبو kÓ`````̀وج̀`````اء يف الدرر املنتخب نق

بن الق�سطنطيني̀`````ة يف كتابه الذي و�سعه يف 

اأخب̀`````ار ملو∑ الروم: (ويف �سنة 31 من مولد 

لوي ب̀`````ن يعقوÜ بن̀`````â امللك̀`````ة �سمرين بناء 

 ÅWلقيو�س ال�سنم يف املدينة على �سا kعظيما

 kÓله من الكهن̀`````ة 70 رج â`````̀أقام الف̀`````رات وا

و�سمâ تلك املدينة يره بولي�س, الذي تف�سريه 

مدينة الكهان وهي مدين̀`````ة منبè العتيقة). 

ويوؤكد Pلك ما قال̀`````ه دو�سو: يره بولي�س هي 

  Nappigu وéسوريون نابي� Bالتي يدعوها ال

.  Mabbog êتدعوها الن�سو�س مابو

❁				❁				❁

كغريه̀`````ا من املدن ال�سورية ردفâ ا�سمها 

أخ̀`````رى يتمثل فيها  أ�سماء ا �سل̀`````ي }حلبz ا الأ

 âأث̀`````ريات واملتغريات التي تعر�س flتل∞ التا

لها املدينة.  
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ل�سك اأن هذه املدين̀`````ة ال�سامية املوZلة 

يف القدم اإ¤ ماقبل الوعي التاريخي, –مل 

�سل هي  ا�سمه̀`````ا منذ الن�ساأة لفظة �سامية الأ

  .zحلب{

ولب̀`````د قب̀`````ل العر�س التحليل̀`````ي العلمي 

�سطوري  لت�سمية حلب اأن ‰̀`````ر باجلانب الأ

واملتداول بني العام̀`````ة يف ت�سميتها, ويدفعنا 

أنه ورد لدى بع†س املوؤرخني.   اإ¤ Pلك ا

يق̀`````ول ابن العدمي يف زبدة احللب (وكان 

ال†سعفاء اإPا �سمعوا Ãقدم̀`````ه }اأي اإبراهيم 

أتوه م̀`````ن كل وجه, من ب̀`````Óد ال�سام,  }�̀`````سz ا

ر�س املقد�سة  فيéتمعون مع من اتبعه من الأ

لينالوا بره, فكان ياأمر الرعاء بحلب ما معهم 

 Pريف النه̀`````ار, وياأمر ول̀`````ده وعبيده باتخاW

الطعام فاإPا فرÆ له من Pلك اأمر بحمله اإ¤ 

الطرق املختلفة باإزاء التل, فيتنادى ال†سعفاء 

 âفيتبادرون اإليه. فنقل ,zاإن اإبراهيم حلب{

 kريها ف�سارت ا�سماZ هذه اللفظة كم̀`````ا نقل

لت̀`````ل القلعة, و⁄ يكن يف Pل̀`````ك الوقâ مدينة 

 âمبني̀`````ة... فلما عم̀`````رت املدينة –ته �سمي

با�سمه).  

وثمة راأي اBخر يف ت�سميتها هو اأن ا�سمها 

أو البيا�س, �سميâ به  Bرام̀`````ي ومعناه الل̀`````Í ا ا

 kÓأو لغزارة لبنها, لكن –لي لبيا�س تربته̀`````ا ا

علمي̀`````اk ميك̀`````ن اأن يلقي �س̀`````وءاk �ساWعاk على 

  .zاجلانب اللغوي لكلمة }حلب

Ü ان�ستا�س الكرمل̀`````ي اأن اأ�سل  ي̀`````رى الأ

كلم̀`````ة }ì ل zÜ هو }ل zÜ باعتبار اأن جميع 

لفا® الثÓثية ال�سامية هي ثنائية الرتكيب  الأ

 .ì باحلرف احللقي âول, توج يف اأ�سلها الأ

والعودة اإ¤ اأ�سله̀`````ا الثنائي }لبz والهتداء 

Ãعنى }الل̀`````بz, يف العربية ميك̀`````ن اأن يبني 

معناه̀`````ا. يقول: (وعليه فمعنى مدينة حلب: 

  .(Üر�س املكتنزة الرتا املدينة اخل�سبة الأ

 ßثار تعر�س لنا اأن لف Bاإل اأن العودة اإ¤ ال

  .zبsم }حلÓحلب القدمي جاء بت†سعي∞ ال

ويف مقدمة �öيعة حمورابي قائمة باأ�سماء 

. Khallabu zبوs24 مدينة منها }حل

 zبيزÓّح{ zأه̀`````ل }حلب واحلثيون دعوا ا

.Hallapijail  اأي

كدي ورد ا�سم  ويف رقيم Ri-Mi-Us الأ

حلب با�سم Hallab Ki وكي تعني مدينة اأو 

مو�سع, وكذا الرقم املارية املحفوXة يف حلب 

وباري�س تدعوها Hallap وبفك الت†سعي∞ 

Bثار  يكون تركيب ا�سم حلب (حل ` لب), ويف ا

B�سور, �سلمن�̀`````ö), تدعى ب` (حل-  أخ̀`````رى (ا ا

عÓم.   وان), و(وان) ملح≤ خا�س بالأ

وهكذا فÓ �سحة لق̀`````ول ابن العدمي اأن 

ا�س̀`````م حلب عربي وكان لقب̀`````اk لقلعتها. يقول 

يف الزب̀`````دة: (ا�سم حلب عرب̀`````ي ل�سك فيه, 

ن  وكان لقباk لتل قلعتها, واإ‰ا عرف بذلك لأ

اإبراهي̀`````م اخلليل }�̀`````سz كان اإPا ا�ستمل من 
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ر�̀`````س املقد�سة ينتهي اإ¤ هذا التل في†سع  الأ

أثقاله, ويبå رعاءه اإ¤ نهر الفرات واإ¤  ب̀`````ه ا

�سود).   اجلبل الأ

�س̀`````ارات انطل≤ العÓمة خري  من هذه الإ

�سدي يف –ليله لكلمة }حلبz. اإنه  الدين الأ

أ�سا�سية علمية اعتمدها  يبني على مقدم̀`````ة ا

لفا® ال�سامية  أي†ساk وهي اإعادة الأ الكرملي ا

�سلي الثنائي, ويخالفه فيما  اإ¤ تركيبه̀`````ا الأ

  .èيم التتويÄقال باأنها مفاأمة تف

لكن ا�سمها جاء على “ثال زمريليم ملك 

ماري واملهدي اإ¤ }ح̀`````ّددz اإله حلب هكذا: 

ح̀`````ا- ل- ا Ü كي فهل هي مركبة من ثÓثة 

اأم من اثنتني?  

م̀`````ر يف كتابه حلب  �س̀`````دي الأ يح�س̀`````م الأ

 ßاجلانب اللغ̀`````وي من الكلم̀`````ة بقوله: (لف

̀`````بz واإن �سâÄ فار�سم  sحل̀`````ب القدمي هو }حل

(حل- ل̀`````ب) فهو اإPاk كلمت̀`````ان اأ�سليتان هما 

ح̀`````ل ولب مزجتا معاk ف̀`````كان منهما حلsب... 

 ,çفة, واإن اإزالة الت†سعي∞ حمد sم†سع âكان

دف̀`````ع اإليه الت�سهيل يف كلمة ع̀`````م ا�ستعمالها 

لتé̀`````ري ‹رى الثÓث̀`````ي الطاZي يف معظم 

الكلمات ال�سامية), وهذا احل�سم يف التحليل 

اللغوي اإ‰ا يلé̀`````اأ اإليه كما يقول نزولk عند 

ما يفر�س̀`````ه املذهب الثنائي ال̀`````ذي تعتد به 

�سدي  مدر�سة القرن الع�öي̀`````ن). على اأن الأ

يوZل يف ال�ستنتاê اإ¤ حد التخيل, فيتéاوز 

ثار حول ( ح̀`````ل ` لب) اإ¤ ما  Bما ت�سوق̀`````ه ال

ي�سوق̀`````ه اإليه خياله العلم̀`````ي اخل�سب, وهو 

املعروف بانطÓقاته خ̀`````ارê حدود احلد�س 

العلم̀`````ي اإ¤ حدود احلد�س ال�سويف, والذي 

نلم�س̀`````ه يف الكثري من كتابات̀`````ه. يقول: (اإين 

ل̀`````ب }يق�سد لبz, رائحة اجلمع  �سم يف الأ لأ

 ,Üنعم هو احلر ,Üمر خطري لعله احل̀`````ر لأ

 kفق̀`````د حدثتن̀`````ي عنه ع�س̀`````رية الكلم̀`````ة كثريا

ن Xن, ل يقني ن�ستقبله,  Bبه, هذا ال âفاأن�س

لكن̀`````ه عندي Xن قوي ي�سارف تخوم اليقني, 

Pل̀`````ك اأن لب اأ�سله̀`````ا رÜ بدليل املواءمة بني 

مدلول الكلمتني... فالراء ` يا نف�س!.. �سوت 

Wبيعي للتعبري عن الكرثة...اإننا اإPا ا�ستثنينا 

لثغة امل�öي̀`````ني القدم̀`````اء يف ت�سمية حلب: 

أث̀`````ري يورد احلرف  ح̀`````رÜ ل ‚د اأي ن�س ا

 ßفقد اجتاز لف kاPسلي املبدل من̀`````ه... اإ� الأ

حلب املراحل الثçÓ التالية:  

دZام فيقال: (حر  1-(حل رÜ) يعتوره الإ

 âلé2-(حل ل̀`````ب), 3-حلب. وقد �س ,(Ü ر

ث̀`````ار لهéات ال�سعوÜ يف املرحلتني الثانية  Bال

والثالثة).  

 êأنه خر �س̀`````دي اإPا قلنا ا ول�سن̀`````ا نظلم الأ

عن حدود التحليل العلمي, فهو الذي يقول 

 âن قوي, هكذا كنXلك: (ح≤ وح≤, وP عن

 èéوهذا تخيل ن�ستقبله, ل ي�سعد بح ,â`````̀قل

العلم, اإ‰ا ت�سع̀`````د املخيلة بت�سوره, Pلك اأن 
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الباع̀`````å على اإبدال الراء لم̀`````اk اإ‰ا هودلع 

Bنذا∑, فلطفن الراء جرياk على لث≠  وان�س ا الأ

Wفال بها حتى الي̀`````وم). مع اعرتافنا باأن  الأ

بحث̀`````ه يف هذا املéال هو اأعظ̀`````م واأZنى ما 

ن.   Bكتب حتى ال

أم̀`````ا مدلول حل̀`````ب, فÓب̀`````د ملعرفته من  ا

الع̀`````ودة اإ¤ ثنائية اللفظ̀`````ة ال�سامية (حل- 

لب), وحل: تعني املحل, ونزول القوم Ãحله 

وه̀`````و نقي†س الر–ال, وله̀`````ا املدلول نف�سه 

يف العربية, اإPا اأبدلâ الÓم نوناk, ومثل هذا 

بدال معروف يف العربي̀`````ة و�سائر اللغات  الإ

ال�سامي̀`````ة, ويف البابلية لفظة قريبة من حل 

كدية  ه̀`````ي }اأ›z وتعني املدينة, ومثلها يف الأ

ألوz ويف اللفظتني اأبدلâ احلاء بالهمزة.   }ا

أل̀`````ب, والتéمع,  أم̀`````ا }ل̀`````بz فتعن̀`````ي التا ا

والقلب.  

كدية  وقد وردت يف العربية وال�öيانية والأ

Ãعنى القلب. وعلى ه̀`````ذا يكون معنى حلب 

هو مكان التéم̀`````ع والتاألب, اأو مكان القلب.  

 Óحلب مكان القل̀`````ب بني ماري واإيب âوكان

Bرا�سا  وكركمي�̀`````س ويره بولي�̀`````س واأوZاريâ وا

Bراباد.   وكان�س وا

-3-
قبل اأن يلقي التاريخ اأ�سواءه على منطقة 

التÓل ال�سغرية �öقي نهر قوي≤, كانâ حلب 

قائمة ت�ستحم باأنوار ال�سم�س, وقد لعبâ مع 

حداç التي  �سورية ال�سمالية دوراk بارزاk يف الأ

�سهدته̀`````ا املنطقة, فق̀`````د كان امتÓكها يوؤكد 

�öاف  للغ̀`````زاة يف حمى ال�̀`````öاع امل�ستمر الإ

على ‡̀`````رات Wورو�س وflا�س̀`````ات الفرات 

وWري≤ م�̀`````ö. كانâ القل̀`````ب, وكانâ نهاية 

ال�سه̀`````م يف م�سارات القوى الغازية كاحلثيني 

الذي̀`````ن اجتازوا البو�سفور من البلقان باŒاه 

نا�س̀`````ول ح̀`````وا› 2000 ق.م. واحلوريني  الأ

 Üاه اجلنو`````̀Œالزاحف̀`````ني م̀`````ن القفقا�س با

الغربي والذين ان†سم اإليهم امليتانيون.  

وامل�öيني الذين تقدم̀`````وا نحو الفرات 

ع̀`````ام 1536 ق.م, وبل̀`````≠ الغزو اأوجه يف عهد 

–و“�̀`````س الثال̀`````å 1483 ق.م. حت̀`````ى بل̀`````≠ 

كركمي�س ونهاريا.  

 ìتاŒ سوري̀`````ني اأكرب ق̀`````وة ع�سكرية� Bوال

منطقة مابني النهرين عام 1280 ق.م.  

البو�سفور  اجت̀`````ازوا  الذي̀`````ن  خي̀`````ني  والأ

مرباWورية احلثية  أدالوا بحركة �ساعقة الإ وا

حوا› عام 1180 ق.م.  

وال�ساميني الذين قدم̀`````â موجاتهم من 

اجلزيرة العربية.  

وامليديني والفر�س وال�سيâ الهابطني من 

اإيران.  

والبابلي̀`````ني الثائرين الذين احتلوا نينوى 

الف̀`````رات يب�سطون  ودمروها وزحف̀`````وا نحو 

نفوPهم على �سمال �سورية.  
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أ�س�سوا باحتÓلهم  وفر�س قور�س الذي̀`````ن ا

ل�سوري̀`````ة وق†سائه̀`````م عل̀`````ى بابل ع̀`````ام 539 

ق.م. اإمرباWورية وا�سع̀`````ة احلدود, ودفعهم 

Wموحه̀`````م اإ¤ الحت̀`````كا∑ الع�سكري باملدن 

Zريقية.   الإ

Zري̀`````≤ الذي̀`````ن اكت�سح̀`````â جيو�سهم  والإ

بقي̀`````ادة ال�سكندر املك̀`````دوين منطقة �سمال 

�سورية فيما اكت�سحâ من بÓد.  

لك̀`````ن موقع حل̀`````ب يف Wري̀`````≤ الغزوات 

املتعاقبة ⁄ يعد عليها بالوبال, واإ‰ا اأدى لها 

أ�سباÜ ا�ستمرار  خدمات ح�سن̀`````ة, وكان اأحد ا

وجوده̀`````ا, فقد اأكد اأهميته̀`````ا ال�سرتاتيéية 

والتاريخية من جهة, و⁄ يéعلها حم§ رحال 

أخ̀`````رى, اإP ⁄ يتخذها اأحد  الغ̀`````زاة من جهة ا

أو  أو ال�öق ا من امللو∑ القادمني من ال�سمال ا

اجلن̀`````وÜ �سكناk له, و⁄ يكن ق�ö املرزبان يف 

العهد الفار�سي نف�س̀`````ه يف موقع حلب واإ‰ا 

يف موقع قريب من بلدة الباÜ. وانطياخو�س 

مل̀`````ك الروم Zزاه̀`````ا وهدم ق�سم̀`````اk منها ثم 

رحل. واأوZ�سطو�س قي�̀`````ö بن ميوخ�س مر 

 ,Pى قباö�ين, وكö�بها وع�سكر يف موقع قن

كما يذكر ابن العربي يف تاريخه, افتتحها يف 

عهد الدول̀`````ة ال�سابعة ثم رحل, كما افتتحها 

ك�öى بن هرم̀`````ز يف عهد الدولة الثامنة و⁄ 

ي�ستق̀`````ر فيها... وZريهم م̀`````ن امللو∑ الذين 

اكت�سحâ جيو�سهم حل̀`````ب, اأو مروا بéانبها 

ولكنهم ⁄ يتخذوها �سكناk لهم.  

هك̀`````ذا �سه̀`````دت حل̀`````ب ف̀`````رتات نهو�س 

و�سيطرة, اأو خمول ون�سيان, لكنها ا�ستمرت 

يف الوج̀`````ود, واأفادت من flتل∞ التفاعÓت 

 ßال�سيا�سي̀`````ة التي مرت على املنطقة لتحاف

عل̀`````ى بقائها, وتوؤكد ا�ستمراريتها وت�سبí يف 

�سÓمية فيما بعد املدينة  العهود العربي̀`````ة الإ

و¤ يف �سمال �سورية.   الأ

❁				❁				❁
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حلب..  

واأنâ التي ح†öت ولدة التاريخ, وعرفته 

يف Wفولته و�سبابه, ت�سهدينه يف كهولته.  

حلب..  

واأنâ اأقدم مدينة معمورة يف العا⁄, تتنف�س 

احلياة ماب̀`````ني املغاور احلواري̀`````ة والق�سور 

ال�سمنتية.  

أ�س̀`````وار∑ Zاز ار�سقيه  كلما ع�سكر اأمام ا

أبناوؤ∑ يف  ب�سه̀`````ام احل†سارات التي �ساه̀`````م ا

 kجديدا kسنعه̀`````ا, وارفعي يف القلع̀`````ة �ساهدا�

أو انهزامه.   على رحيله ا

وكلما هز WاÆ يف وجهك ال�سي∞, ي�سفك 

أبنائك, وي̀`````زرع الف�س̀`````اد, وينهب, ثم  دم̀`````اء ا

يتغنى ب�سع̀`````ارات املéد!.. واأمام بابه ي�سéد 

املداح̀`````ون يبارك̀`````ون Wغيانه بزني̀`````م ال�سعر, 
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Ö∏M øY âØdCG Öàc -1 

  .kبغية الطلب يف تاريخ حلب: كمال الدين بن العدمي متوفى عام 660 ويقع يف اأربعني جزءا  -1

زبدة احللب يف تاريخ حلب: كمال الدين بن العدمي, وهو flت�ö بغية الطلب ومرتب على ال�سنني حتى عام 641ه`.    -2

نب̀`````اء يف تاريخ حلب ال�سهباء: هو زبدة احللب نف�سه انتحل̀`````ه الطبيب بيت�سوف اجلرماين, اأما احلوادç التي  –̀`````∞ الأ  -3

دبية بريوت عام 1880م.   أي†ساk لبع†س موؤرخي حلب. مطبوع يف املطبعة الأ Pكرها ما بني 641 ` 922 فهي منتحلة ا

  .Üولد عام 483ه`, ول يعرف عنوان الكتا zتاريخ ابن العظيمي }عن حلب  -4

ح†öة الندمي من تاريخ ابن العدمي: ابن حبيب احللبي املتوفى عام 808 ه`, وهو flت�ö عن زبدة احللب.    -5

الزبدة وال†Üö يف تاريخ حلب: ر�سي الدين حممد بن احلنبلي, متوفى عام 971ه`.    -6

الدر املنتخب يف تاريخ حلب: عÓء الدين بن خطيب النا�öية, متوفى عام 843ه`, ويقع يف ‹لدين.    -7

املنتخ̀`````ب من الدر املنتخب: اأحمد بن حممد ال�سهري باملÓ, متوفى ع̀`````ام 1003ه`, وولده حممد, متوفى عام 1010ه`,   -8

ويقع يف ‹لدين.  

أبو Pر, متوفى عام 884ه`, وهو تذييل على كتاÜ الدر املنتخب.   كنوز الذهب يف تاريخ حلب: موف≤ الدين ا  -9

أبو Pر بن الرهان.   10- الكواكب امل†سيÄة: ا

11- در احلب̀`````ب يف تاري̀`````خ حلب: حممد ب̀`````ن اإبراهيم امل�سهور بابن احلنبلي, متوفى عام 971ه̀``````, وهو لي�س خا�ساk باأعيان 

ال�سهباء, واإ‰ا يرتجم ملن نزلوا بها.  

12- �سف̀`````اء ال�سقي̀`````م باBيات اإبراهيم: حممد بن اأحمد. املÓ, متوفى عام 1010ه` تعر�س فيه حلكام حلب من ال�سحابة اإ¤ 

زمن اإبراهيم با�سا.  

13- اإنعا�̀`````س ال̀`````روÃ ìاBثر ن�سوì: اإبراهيم بن اأحمد املعروف بابن امل̀`````Ó احللبي متوفى عام 1030ه`, ويتحدç عن وقائع 

ن�سوì با�سا حني وليته على حلب مع ع�سكر ال�سام.  

أبو اليمن البرتوين متوفى عام 1046ه`, واملن�سوÜ اإ¤ حمب الدين اأبي الف†سل  14- ال̀`````در املنتخ̀`````ب يف تاريخ ‡لكة حلب: ا

حممد بن ال�سحنة, واملنتقى من كتاÜ نزهة النواXر يف رو�س املناXر تاألي∞ حممد بن ال�سحنة, متوفى عام 890ه`.  

عيان الذين ت�öفâ بهم حلب: اب̀`````ن عمر العر�سي, متوفى عام 1071ه`, وهو Pيل لدر احلبب,  15- مع̀`````ادن الذهب يف الأ

ترجم فيه اأعيان ع�öه.  

16- تاريخ عبد اˆ مريو: متوفى عام 1184ه`, ⁄ يكمله املوؤل∞, واأ�سي∞ اإليه تراجم بعده.  

أربعة ‹لدات Wبع منها ثÓثة.   17- نهر الذهب يف تاريخ حلب: ال�سيخ كامل الغزي, متوفى عام 1933, ويقع يف ا

18- اأعÓم النبÓء بتاريخ حلب ال�سهباء: ال�سيخ حممد راZب الطباñ, متوفى عام 1951. ويقع يف �سبعة ‹لدات, ق�سمه اإ¤ 

احف̀`````ري له بÄ̀`````راk يف ثرا∑, يه̀`````وي فيه عرب 

ر�س والتاري̀`````خ, اإ¤ حيå ا�ستقر  Wبقات الأ

الطغاة الذين �سبقوه.  

  âهلكوا... وع�س

  âودثروا.. وبقي

ونُ�سوا.. وخلuدت  

و�ستظل �سم�̀`````س احل†س̀`````ارة ت�öق على 

وجه̀`````ك التاريخ̀`````ي النا�ö, واأهل̀`````ك الذين 

�سود, ي�سنعون  مازالوا يéبلون حماأة الزمن الأ

  .kمنه حياة وتاريخا

و�ستظل Pكاء يف كل �öوق وZروÜ تغ�سل 

اأقدامك احلوارية, وقلعتك ال�ساflة باأ�سعتها 

الدافÄة.

Ö∏M øY âØd
C
G Öàc h QOÉ°üeh ¢ûeGƒg
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 ÜÓاإ¤ نهاية 1325ه` }النق zميÓس� ول من ملك حلب تولها من 16ه` }الفتí الإ مقدمة وق�سمني, Pكر يف الق�سم الأ

أربعة ‹لدات وPكر فيه تراجم اأعي̀`````ان ال�سهباء من وزراء واأمراء وحمدثني وفقهاء  العثم̀`````اينz, الق�سم الثاين ويقع يف ا

أو تويف فيها.   دباء... اإلخ. ول يذكر اإل من ولد يف ال�سهباء ا
أ وا

W -19رائ̀`````≤ الن̀`````دمي يف تاريخ حلب القدمي, ولطائ̀`````∞ احلديå يف تاريخ حلب احلديå: ميخائي̀`````ل اأنطون ال�سقال, وهو 

  .ö�احلا ö�اإ¤ الع íثة اأجزاء والثاين من امل�سيÓويقع يف ث íول عن �سورية قبل الطوفان وحتى امل�سي ق�سمان: الأ

�سدي, متوفى  20- ثÓث̀`````ة مقالت منف�سل̀`````ة, وكتاÜ, كلها بعنوان حلب اجلانب اللغوي من الكلم̀`````ة: للعÓمة خري الدين الأ

عام1971.  

21- اأقدم ما عرف عن تاريخ حلب: �سبحي ال�سواف.  

A-  Sauvaget: Alep.
B- Russel: Natural History of Aleppo.  
C- Baurain: Alep autrefois – Aujourd’hui.  

D- S. Saouaf: Alep – Guide du visiteur.  
  :1 Iô≤ØdG ‘ AÉL Ée ¢†©H ¤EG áaÉ°V E’ÉH åëÑ∏d iôNCG QOÉ°üe `2

معéم البلدان: ياقوت احلموي.    -1

�سÓمية: اأمني وا�س∞.   معéم اخلارWة التاريخية للممالك الإ  -2

�سÓمية.   دائرة املعارف الإ  -3

تاريخ �سورية: املطران الدب�س.    -4

ولني: Zربئيل ميخائيل.   أ�ساWري الأ ا  -5

خط§ ال�سام: حممد كرد علي.    -6

أن�ستان�س الكرملي.   Ü ا ن�سوء اللغة: الأ  -7

أبو بكر اأحمد بن حممد الهمذاين املعروف بابن الفقيه.   كتاÜ البلدان: ا  -8

مقدمة لدرا�سة لغة العرÜ: عبد اˆ العÓيلي.    -9

10- اŒاه املوجات الب�öية: حمي الدين اخلطيب.  

�öاف: امل�سعودي.   11- التنبيه والإ

12- امل�سالك واملمالك: ابن خرداPبة.  

عÓق اخلطرية: ابن �سداد.   13- الأ

14-  تاريخ اللغات ال�سامية: اإ�öائيل ولفن�سون.  

Bبادي.   15- القامو�س املحي§- الفريوز ا

16- ‹لة العاديات ال�سورية.  

17- ‹لة امل�öق.  

18- ‹لة ال†ساد احللبية.  

19- ‹لة �سومر.  

20- ‹لة املéمع العلمي العربي.

¥µ
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أ�س�س مدن البنتابول و‡لكة اإقليم �سريينائيك  الع̀`````رÜ الفينيقيون هم من ا

– برقة . 
ثرية ومع�سكرها ال�سما›  كنا دائماk ومنذ بداية درا�ستنا عن مدينة ب�öى الأ

ثرية الكتابية التي اكت�سفâ يف املدينة ومع�سكرها  أ ومن خÓل الن�سو�س الأ نقرا

اأن هذا املع�سكر هو مقر الفرقة الع�سكرية ال�سريينائيكية (الربقاوية), وجاءت 

الفر�س̀`````ة بعد ع�öات ال�سنني ويف ع̀`````ام 1997 اأن زرت املنطقة لفرتة زمنية 

.…Qƒ°S ñQ Dƒeh åMÉH ❁

ò

 IÎa ‘ âfÉc »àdG (1)∫ƒHÉàæÑdG ¿óe

(2)∫ƒHÉ°ùµ«¡dG ¿óe ≈ª°ùJ á«æeR

OGó≤ŸG π«∏N .OOGó≤ŸG π«∏N .O

❁
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 ìلها امل�سارÓخ â`````̀أيام در�س ا�ستم̀`````رت عدة ا

ثري̀`````ة يف مدن البنتاب̀`````ول والتي تعترب يف  الأ

عددها من اأZنى مناW≤ العا⁄ رZم �سغرها 

 kفف̀`````ي مدينة �سريين (�سحات) حاليا .kاأحيانا

يوجد داخل احليز التنظيم العمراين خم�سة 

 ‹ kه̀`````ذه الفر�س̀`````ة حافزا âوكان ,ìم�س̀`````ار

ثار  Bلكي اأعود م̀`````ن جديد لتدري�̀`````س علم ال

يف مدين̀`````ة البي†ساء مرك̀`````ز املنطقة الرائعة 

بéمالها وعا�سم̀`````ة ليبيا الثانية ويف جامعة 

أع̀`````وام 2000 عمر املخت̀`````ار بالتحديد بني ا

– 2003م. 
وال�س̀`````يء امللمو�س ال̀`````ذي ل بد من Pكره 

ه̀`````و الت�سابه الطبيعي واجلغرايف بني مدينة 

�سريين (�سحات) عا�سم̀`````ة اإقليم �سريينائيك 

(برقة) ومدينة درعا عا�سمة جنوÜ �سورية 

 kأي†سا وحو�̀`````س الريمو∑. ومن جه̀`````ة اأخرى ا

الت�سابه بني منطقة �سريينائيك (اإقليم برقة) 

أو   ا
(3)

يف ليبي̀`````ا وحو�س الريم̀`````و∑ يف �سورية

بÓد ال�سام حيå يكون �سلة الرتاب§ بني كل 

ردن وفل�سطني.  من �سورية ولبنان والأ

أو الكهوف وجدت  فف̀`````ي وادي الك̀`````وف ا

دلئل ت�س̀`````ري اإ¤ اأقدم احل†سارات والتواجد 

الب�öي يف �سمال اأفريقيا, وبفرتاتfl mتلفة 

منها كه∞ هوا فتيí على احلواف ال�سخرية 

أبوللونيا (�سو�سة)  التي ت�öف على مدين̀`````ة ا

والذي يعود بتاريخه اإ¤ فرتة ما قبل التاريخ 

وي�ستم̀`````ر حتى فرتة قبيل التاريخ وبالتحديد 

ثري̀`````ة  اإ¤ مÄة األ∞  وح�س̀`````ب املعطي̀`````ات الأ

 ö�سولية اأو ع� Bال�سناعة ال ö�ع̀`````ام وهو ع

 ö†الباليوليتي̀`````ك الق̀`````دمي يف اجلب̀`````ل الأخ

حي̀`````å ‰وêP كه̀`````∞ هوا فتي̀`````í يف منطقة 

�سريينائيك, ويف منطقة احلماد احلمراء يف 

وادي العéال (فزان) لفرتة ثمانني األ∞ عام 

ق.م. 

مر بالن�سب̀`````ة اإ¤ كهوف وادي  وكذلك الأ

ثرية فيها  الكوف التي ترتاوì اأعمار اللقى الأ

أل̀`````∞ عام ق.م. وهي  ب̀`````ني 50 و 40 اإ¤ 17 ا

بذل̀`````ك تت�سابه مع  كهوف ب̀`````Óد ال�سام التي 

قدم لي�س يف منطقة حو�س  تعترب الكهوف الأ

بي†̀`````س املتو�س§ واإ‰̀`````ا يف العا⁄  البح̀`````ر الأ

, وه̀`````ذا ما اأكدته اأعم̀`````ال التحريات  kبةWقا

ثري̀`````ة يف العديد من  �سب̀`````ار واللق̀`````ى الأ والأ

املواقع التي تتواجد بها هذه الكهوف والتي 

دلâ على اأن اإ�سغال ه̀`````ذه الكهوف من قبل 

ن�سان يعود اإ¤ ما قبل مÄة األ∞ عام.  الإ

دوات التي  والدليل عل̀`````ى Pلك تل̀`````ك الأ

ن�س̀`````ان والتي �سوف نفرد لها  خلفها Pلك الإ

بحث̀`````اk خا�ساk يف الدرا�س̀`````ات الÓحقة, وهي 

دليل وبرهان يوؤك̀`````د على التقنيات اخلا�سة 

واملتقدم̀`````ة للع�سور التاريخية التي تعود اإ¤ 

ما قبل وقبيل التاري̀`````خ يف احل†سارات التي 

(4)
تولدت يف مناW≤ العا⁄ العربي.
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تل̀`````ك  املتقدم̀`````ة  دوات  الأ ه̀`````ذه  وم̀`````ن 

ال�سواني̀`````ات من بلط̀`````ات واأدوات حادة من 

ال�سواني̀`````ات Pات ال�ستعم̀`````الت املتع̀`````ددة 

وZريها والتي تع̀`````ود اإ¤ ع�ö الباليوليتيك 

بكافة مراحل̀`````ه وخا�سةk ال�سف̀`````رات احلادة 

 âدوات العظمي̀`````ة ومنها تل̀`````ك التي كان والأ

ت�سن̀`````ع من عظام الغ̀`````زلن والتي ” العثور 

عليها يف الكهوف املذكورة والتي تدرجâ يف 

تواريخه̀`````ا ب̀`````ني 80 – 50 – 40 عاماk قبل 

امليÓد. 

 ∂```«FÉæjÒ°S  º```«∏bEG  ¿ó```e  ¢```ù«°SCÉJ

:(ábôH)

قلي̀`````م تاريخياk ومنذ تاأ�سي�سه يف  �سمي الإ

بداي̀`````ة الع�ö الكÓ�سيكي وحتى فرتة دخول 

�سÓمية يف عام 634م با�سم  القوات العربية الإ

اإقلي̀`````م �سريينائيك ن�سب̀`````ةk اإ¤ مدينة �سريين, 

أ�س�سها العرÜ الفينيقيون  وهي اأول مدين̀`````ة ا

القادمون من جزر البحر الترياين وجزر بحر 

Zري≤ الذين كانوا  اإيéة ومعهم عدد م̀`````ن الإ

يقومون بخدمتهم يف قي̀`````ادة ال�سفن واملهام 

احلياتية املختلفة.  

وكانâ اأو¤ ÓWئع هوؤلء القادمني اجلدد 

التي كانâ قبل 
 (5)�éra  سكان جزيرة تريا�

اأعمارها من قبل الفينيقيني العرÜ يف مطلع 

 âات جفاف ملفP دÓول قب̀`````ل املي ل∞ الأ الأ

للنظر كم̀`````ا هي جزيرة ديلو�س التي عمرتها 

Zري≤.  نف�س القبائل الفينيقية قبل قدوم الإ

 kكان يتم �سابقا çوكما هو معروف اأن كل حد

له̀`````ة لذلك ”  Bكان يع̀`````زى اإ¤ ا�ست�س̀`````ارة ال

 ÅWع  اإ¤ ال�ساÓ`````̀اأول جماعة ا�ستط ÜهاP

الليبي القريب Ã�سافة تقارÜ 300كم, وكان 

ل̀`````ه الذي “â ا�ست�سارته ه̀`````و اإله  مدينة  الإ

 kله ل حقا أبوللو, كما خ�س�س هذا الإ دلف�س ا

ليكون اإله مدينة �سريين الرئي�س. 

وقد اأ�سبحâ �سريين مق̀`````ر اإقامة عائلة  

Battiadesباتياد, وا�ستمرت Wيلة تاريخها 
أك̀`````رب مدين̀`````ة فينيقية/اإZريقية يف  الطويل ا

اأفريقيا. وبقيâ ملدة ثÓثة قرون –â حكم 

البطاملة الÓجيد يف م�ö. ومن ثم دخلâ يف 

 âWسط�س وانخر�Zأوكت̀`````اف/ اأ اإمرباWورية ا

يف تاريخ املنطقة اجلنوبية ال�öقية من حو�س 

بي†̀`````س املتو�س§  بكام̀`````ل مراحله  البحر الأ

التاريخية. وح�سب ما جاء به ال�سعراء يف تلك 

ف†سل  الفرتة اأن مدينة �سريي̀`````ن تعترب هي الأ

قليم.  خرى يف الإ من بني جميع املدن الأ

ويف احلقيق̀`````ة يعت̀`````رب الو�س̀`````∞ ال̀`````ذي 

جاء في̀`````ه هريودوت�س ال̀`````ذي زار املدينة يف 

ف†سل  منت�س∞ الق̀`````رن اخلام�س ق.م  هو الأ

يف تل̀`````ك الف̀`````رتة التاريخية, حي̀`````å تر∑ لنا 

�öحاk وتاريخاk مف�س̀`````kÓ ب�سكلm خا�س حول 

ّولني يف هذا املركز  تاأ�سي�سها وعن القرنني الأ

 .apoikia احل†ساري الكبري
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وقد ج̀`````اء تاريخ املدينة م̀`````ن م�سدرين 

flتلف̀`````ني, اأحدهما من مدينة �سريين نف�سها 

 ,�éra  وكذلك من عا�سمتها ال�سابقة تريا

�سافة اإ¤ ما Pك̀`````ر عن هذا املو�سوع يف  بالإ

جزء من التاريخ الÓم̀`````ع والرباق عن تاريخ 

�سريي̀`````ن ménéklés املرتب§ مع برقة التي 

عا�سâ يف القرن الثاين ق.م, وكذلك الق�سم 

والعه̀`````د الذي ” اعتماده من قبل املوؤ�س�سني 

الذين تركوا لنا كتابةk ت�سهد على Pلك وتعود 

ول من القرن الرابع ق.م وقد  اإ¤ الن�س∞ الأ

.
(6)

kالك�س∞ عنها وقراءتها  لحقا ”

وقد عانâ جزيرة éra� تريا التي قدم 

منه̀`````ا املهاجرون من جف̀`````افm �سديد ا�ستمر 

�سب̀`````ع �سنوات متتالية, وتراف̀`````≤ هذا الو�سع 

اخلطري م̀`````ع النهيار القت�سادي الذي خيم 

عل̀`````ى املنطق̀`````ة وكان امل�سبب لذل̀`````ك الو�سع 

ال̀`````ذي كانâ له نتائè �سلبية على كامل العا⁄ 

Zريق̀`````ي خÓل الق̀`````رن ال�سابع ق.م. وكان  الإ

احلال هنا كما ه̀`````و احلال يف flتل∞ املدن 

Zريقية.  الإ

وقد هاجر ق�سم من ال�سكان بحيå ميثل 

flتل∞ العائÓت, Ãعنى تولد من كل عائلة 

�سخ�̀`````س ح�سب ما ج̀`````اء يف م�سلة املوؤ�س�سني 

 . mالذين خرجوا وبل≠ عدده̀`````م 200 �سخ�س

 Qécisteقي̀`````ادة â– وق̀`````د ُو�سع ه̀`````وؤلء

أو قي�̀`````س اأر�سطو  Aristotélés  كي�سي̀`````â ا

أي†ساBattos k باتو�س,  Wالي�س والذي �سمي ا

حرى  أو بالأ وكانâ النطÓق̀`````ة اإ¤ اأفريقيا, ا

Zري≤ فقد كان  اإ¤ ليبي̀`````ا. وكما Pكر عند الإ

له  مر مقرراk من قبل الكاهن وكيل الإ هذا الأ

أبوللو يف دلف�س ورÃا كان Pلك يف عام 640  ا

ق.م. 

وق̀`````د كان دليل امل�ستوWن̀`````ني �سياد من 

جزي̀`````رة كري̀`````â ال̀`````ذي كانâ لدي̀`````ه اخلربة 

لق̀`````اء �سباك̀`````ه على  املعت̀`````ادة يف الذه̀`````اÜ لإ

ال�سواحل الليبية, اأي Ã�سافة 300كم. وعند 

Pلك ” الو�سول اإ¤ مدينة امل�ستقبل �سريين 

 èيف منطقة �سريينائي̀`````ك وبالتحديد يف خلي

Ãبا حيå ” ال�ستقرار واحللول يف جزيرة 

بالقرÜ م̀`````ن �ساح̀`````ل  platéa بÓتيا. ويف 

بي†س  رواي̀`````ةm اأخرى جاء فيه̀`````ا اأن الغراÜ الأ

وائل  أر�سد امل�ستوWنني الأ هو ال̀`````ذي كان قد ا

على موقع �سريين اإ¤ الغرÜ من بومبا.

ويف هذا القط̀`````اع اجلاف وZري من�سéم 

مع القادم̀`````ني اجلدد الذين كان̀`````وا حذرين 

 فقد 
(7)

ج̀`````داk يف مواجه̀`````ة القبائل الليبي̀`````ة

عا�سوا بخمول وم̀`````ن دون اإنتاê ملدة �سنتني, 

أنه̀`````م يف النهاية رجعوا اإ¤ éra� تريا  اإل ا

حيå تعر�سوا هنا∑ اإ¤ ال†Üö باحلéارة; 

Ãعنى ال�سته̀`````زاء بهم, عند Pلك عادوا اإ¤ 

له ب�سخرية  مدينتهم دلفي حيå ا�ستقبلهم الإ

لعملهم هذا وما حل بهم. 
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وعملي̀`````ة ال�سخرية والتهك̀`````م بهم جاءت 

بعد عودتهم من الهéرة خا�سةk بعد تعرفهم 

عل̀`````ى ليبيا التي ⁄ يذهب̀`````وا اإليها مطلقاk من 

أنه  قبل. عند Pلك فهم املهاجرون التريانيون ا

platéa  تياÓيتوج̀`````ب عليهم تر∑ جزيرة ب

قامة فوق اأر�س القارة اجلديدة  والعودة والإ

نف�سها التي تركوها. 

زيري�س قامة يف حو�س الأ  وهذا يعني الإ

Aziris  املتح†̀`````ö والغني باملاء وPي الظل 
الدائم وبالوقâ نف�سه لي�س بعيداk عن جزيرة 

بÓتي̀`````ا, وم̀`````ن دون �سك عن̀`````د م�سب وادي 

اخلليè. وقد بق̀`````وا هنا∑ ت�سع �سنوات حتى 

الوقâ ال̀`````ذي جاء فيه الليبي̀`````ون املéاورون 

له̀`````م وا�سطحبوه̀`````م اإ¤ امل̀`````كان الذي كان 

ي�سم̀`````ى : }املكان الذي تدخله ال�سم�سz هذه 

أو املنطقة املعنية  العب̀`````ارة ت�سري اإ¤ امل̀`````كان ا

لهية, وه̀`````ي الغنية باملياه  يف ال�ست�س̀`````ارة الإ

مطار.  والأ

مر  حي̀`````ان كان يتطلب الأ ويف بع†̀`````س الأ

ا�سطحابه̀`````م يف الليل خوفاk اأن يختار هوؤلء 

اجلدد مكاناk اBخر, وه̀`````ذا بالطبع �سيغ†سب 

أو يث̀`````ري Z†سب كامل �öائí القبائل الليبية.  ا

علماk اأن ال�سع̀`````ور باخلطر لدى الليبيني من 

قب̀`````ل القادمني اجلدد م̀`````ا زال Zري مهم ول 

يلفâ النظ̀`````ر ب�سكلm كب̀`````ري; وعند Pلك ويف 

عام 631 ق.م ح̀`````ل التريانيون القادمون من 

 �éréen de Battos باتو�̀`````س   ت̀`````ريان 

بالق̀`````رÜ من نبع كريا, نبع النباتات الزنبقية 

asphodels والذي كان وجوده �öورياk من 
اأجل تاأ�سي�س مدينة �سريين امل�ستقبلية وتاأ�سي�س 

الولية لتكون هذه املدينة عا�سمةk لها.

وبعد ه̀`````ذا املوق∞ وهذا ال�ستقرار بقي 

 mأرا�س عل̀`````ى امل�ستوWن̀`````ني اأن يبحثوا ع̀`````ن ا

جيدة يف منطقة تك̀`````ون قريبة من مواWنهم 

�سلي̀`````ة والت̀`````ي عرفâ لحق̀`````اk بéزر بحر  الأ

اإيéة وبح̀`````ر تريان اأو جزر اليون̀`````ان, اإل اأن 

معرفتهم يف املنطق̀`````ة كانZ âري كافية, كما 

يوؤكد Pل̀`````ك خéلهم وخ�سيته̀`````م يف املحاولة 

و¤, وكذل̀`````ك التاريخ املتاأخر الذي تو�سل  الأ

اإليه امل�ستوWنون, اأي بعد قرن من الزمن من 

حلولهم يف املدن الك̀`````ربى يف جزيرة �سقلية 

ويف اليونان الكربى. 

وباملقاب̀`````ل فاإن اجلاPبي̀`````ة و�سحر املكان 

Z̀`````راء احلا�سل م̀`````ن خ̀`````Óل التاأ�سي�س  والإ

اجلديد الذي جرى مبا�öةk حيå اأخذ هوؤلء 

Zري≤ مبا�öةk يف التو�سع على  الفينيقيون/الإ

أ�س�سوا مدين  ال�ساح̀`````ل يف اŒ̀`````اه الغ̀`````رÜ وا

 âسنوات التي تل� ö`````̀�توخريا(توكرا) يف الع

 mمر ب�سكل وجودهم يف مدينة �سريين, وجاء الأ

اعتي̀`````ادي, ثم حل≤ به̀`````م جماعات من جزر 
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ر�س  منطق̀`````ة البيليوبونيز ورودو�س, وهي الأ

الت̀`````ي اأ�سبحâ اأZلبية �سكانه̀`````ا من القبائل 

الدورية كما هو احلال يف تريا نف�سها. 

 Iö```S C’Gh  á```ªcÉ◊G  á```£∏°ùdG  ¢```ù«°SCÉJ

:á«µ∏ŸG

بع̀`````د اأربعني عام̀`````اk م̀`````ن اإدارة ال�سلطة 

يف مدين̀`````ة ومنطقة �سريي̀`````ن من قبل العاهل 

ول اأ�سب̀`````í هذا ال�سخ�س املوؤ�س�س  باتو�س الأ

احلقيقي واملل̀`````ك اجلديد للمدينة احلديثة, 

أ�س�̀`````س اأ�öة و�سÓلة حاكمة  أنه ا وهذا يعني ا

اأ�سبحâ ترتبع على العر�س يف املدينة وعلى 

دفة القي̀`````ادة وال�سيادة يف املنطقة التي اأخذ 

Zريقية خÓل  يطل≤ عليها املوؤرخون ليبيا الإ

ماينوف عن قرنني من الزمن حتى عام 440 

ق.م, وقد تناوÜ على ال�سلطة واململكة خÓل 

هذه الفرتة ثمانية مل̀`````و∑ جاءت ت�سمياتهم 

أر�سيزيÓ�س  بالتعاقب بني باتو�سBattos  و ا

 .Arcésilas
وقد ح�سل امللك باتو�̀`````س الثاين والذي 

ع̀`````رف با�سم باتو�̀`````س البطل عل̀`````ى املباركة 

أبوللو من اأجل ت�سéيع  له ا لهية من قبل الإ الإ

وتن�سي§ م�ستقبل امل�ستوWنة  اجلديدة. وقد 

أثار قل≤ وflاوف القبائل  مر وا اأيقß هذا الأ

أرا�سيها مع  الليبية التي اأجربت على تق�سيم ا

امل�ستوWنني اجلدد, وب�سكلm خا�س اجلماعات 

التي تنتمي اإ¤ منطق̀`````ة البليوبونيز اأو جزر 

البليونيز. 

ح̀`````داç امل�ستéدة جلاأ  ونتيé̀`````ةk لهذه الأ

الليبيون اإ¤ امل�öيني وخا�سة اإ¤ الفرعون

أ�سع̀`````ل احلرÜ بني  أبري�̀`````س ‡ا ا Apriés  ا
أنهم خ�öوا احلرÜ وانهزموا  الطرفني, اإل ا

اأمام جي�س �سريين يف معركة اإيرا�سا التي تقع 

اإ¤ ال�̀`````öق من �سهل �سريين. وقد ر�سخ هذا 

النت�سار ومÏ ال�ستيطان النهائي وال�سيادة 

لل�سريينيني و” ت�سكي̀`````ل �سلطة ريفية حملية 

وا�سعة يف املناW≤ اخل†öاء. كما اأن التو�سع 

والمتداد �س̀`````ار ب�سكلö� mيع وانت�سارm �سهري, 

اإل اأن هذا الزدهار الذي –ق≤ ب�سكلö� mيع 

⁄ يحدç م̀`````ن دون اأن ي�سبب خل≤ م�سكÓت 

�سيا�سية واجتماعية. 

را�س̀`````ي الليبي̀`````ة ال�سا�سع̀`````ة  وÃ̀`````ا اأن الأ

والوا�سعة قد �سمح̀`````â للم�ستوWنني اجلدد 

بتاأ�سي�س وت�سكي̀`````ل �سلطات وا�سعة و–�سيل 

مر ولد ثروة  ث̀`````روات هائلة, اإل اأن ه̀`````ذا الأ

أر�ستقراWية ملحوXة; وهذه الرثوة  وWبق̀`````ة ا

الر�ستقراWية كانâ ناŒة عن املوارد املالية 

والعقاري̀`````ة والقت�سادي̀`````ة اجلدي̀`````دة, وهنا 

اأ�سبحâ تت�ساب̀`````ه مع ما كان عليه احلال يف 

Zريقي ‡ا ولد  بقية الع̀`````ا⁄ الفينيق̀`````ي والإ

 mوجر املتاع̀`````ب لل�سلطة احلاكمة وكبل ب�سكل

مت�ساعد ال�سلطة امللكية. 
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زم̀`````ة يف عهد امللك   وق̀`````د انفé̀`````رت الأ

أر�سيزيÓ�̀`````س الث̀`````اين  Arcésilas ال�سلب  ا

والقا�سي, حتى اإن امل�سكلة و�سلâ اإ¤ العائلة 

أ�سقاء امللك  املالكة نف�سها بحيå اأخذ اأخوة وا

يتو�سعون اإ¤ الغرÜ من مدينة ومنطقة برقة 

زم̀`````ة الداخلي̀`````ة وكذلك املخاWر  يف Xل الأ

اخلارجية.

وÃا اأن اجلي�̀`````س ال�سرييني عانى وواجه 

 leukôn يف  وخ�س̀`````ارة  وانهي̀`````ار  اإخف̀`````اق 

 âخفاقات ترجم لوكون, وهذه اخل�سارة والإ

واأXه̀`````رت الفو�سى والنح̀`````Óل الذي اأخذ 

ينمو وي̀`````زداد مولداk وحمدث̀`````اk اأزمة خطرية 

متناXرة ومتماثلة مع كامل املنطقة; Ãعنى 

زمة كانâ مت�سابهة مع ما ح�سل وحل  اأن الأ

يف كل املناÃ ≥Wا يف Pلك كل املدن. 

 mلذلك اأخذ ال�سرييني̀`````ون يبحثون وب�سكل

زم̀`````ة واإيéاد حل عن  مل̀`````í حلل امل�سكلة والأ

Wري≤ نداء ودعوى من قبل الهيÄة الت�öيعية 

واللéوء اإ¤ التحكيم من قبل �سلطة مدنية. 

 Démorax de  دميوراك�̀`````س ßوقد حاف

Mantiée عل̀`````ى ال�سلط̀`````ة, اأو Ãعنى اأخر 
ا�ستط̀`````اع اأن ير· ويعي̀`````د لل�سلطة اعتبارها 

أو تقلي�س  وينقله̀`````ا اإ¤ ال�سلطات الديني̀`````ة, ا

ال�سلطة ال�سيا�سية ل�سالí ال�سلطات الدينية 

و–ويل ما يخ�̀`````س ال�سلطات ال�سيا�سية اإ¤ 

}zDémos الدميو�̀`````س ح�س̀`````ب ما ورد عند 

هريودوت. وهذا التعبري املبهم والغام†س من 

 kأو يعطينا ‹ال قبل هريودوت ⁄ يوؤكد لن̀`````ا ا

للتفك̀`````ري اإل منذ منت�س∞ الق̀`````رن ال�ساد�س 

حيX åهرت الدميقراWية يف �سريين. 

ويف احلقيق̀`````ة فاإن تعبري الدميو�س حدد 

أيديه̀`````م على ال�سلطات  فق̀`````§  Ãن و�سعوا ا

أو م̀`````ن ح�̀`````öت �سلطاته̀`````م يف  ا املدني̀`````ة, 

ال�سلطات املدني̀`````ة, اأو Ãعنى حمدد اأكرث من 

ر�ستقراWيني الذين يعت̀`````ربون كبار  قب̀`````ل الأ

را�سي.  أو كبار اأ�سحاÜ الأ املÓكني العقاريني ا

وقد كان التحكيم والت�سوية اأ�سيلة وجوهرية 

نها اأر�س̀`````â اجلميع ونال̀`````â القبول ‡ن  لأ

كانوا املت�سببني يف flاWر عدم ال�ستقرار. 

ولكن على الرZم من قبول امللك باتو�س 

مر وح�سب م̀`````ا Xهر Pلك  الثال̀`````å له̀`````ذا الأ

لحقاk وبهذه الو�سعية, اإل اأن الر�سا والقبول 

⁄ يتم بنف�س القدر وبنف�س الو�سعية من قبل 

ابنة ار�سيزيÓ�̀`````س الثالå امللك الطاZية Pي 

خري  ال�ستبداد احلقيقي, وقد حاول هذا الأ

اأن يق̀`````اوم وينا�سل من اأجل اأن يت�سلم احلكم 

أو يعي̀`````د ا�ستÓم ال�سلطة التي خ�öها  ثانية ا

أنه ⁄ يحق≤ ‚احاk بل انهزم.  والده, اإل ا

وه̀`````ذا النه̀`````زام اأج̀`````ربه عل̀`````ى الهéرة 

والعي�̀`````س وحيداk يف الZ̀`````رتاÜ, وقد اختار 

وب�سكلm عر�سي اأن يطلب اللéوء اإ¤ احلاكم 

ال�سلطة  polycraeمغت�س̀`````ب  بوليك̀`````رات  
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وحاك̀`````م �سامو�̀`````س samos, بينم̀`````ا وجدت 

أم̀`````هpheretimee  فرييتي̀`````م لجÄة عند  ا

املل̀`````ك اإيفيلت̀`````ون  Evelthon يف مدين̀`````ة  

Salamine �سالمني يف جزيرة قرب�س. 
 åواأخذ هذا املل̀`````ك اإيفيلتون يتنقل ليح

يق̀`````ا® حماولت الثاأر عند  ويثري احلما�س لإ

أر�سيزيلي�س  مر عند ا م, بينما كان الأ امللكة الأ

 ßلك, فقد اأخذ يوقP على العك�س من åالثال

 ö�أتباعه ومرتزقته يف �سامو�س وبا وي�سéع ا

أو العودة اإ¤  يف اإعادة الرتمي̀`````م وال�ستيÓء ا

ال�سلطة, واأخذ منذ Pلك الوقâ يف ا�ست�سارة 

لهة يف دلف�س  Bأو و�سي§ ال كاهن مدينة دلف�س ا

حيå كان اجلواÜ املنق̀`````ول اإلينا عن Wري≤ 

هريودوت من خ̀`````Óل اإحدى روائعه وكتاباته 

.logoi ال�سهرية يف كتابه

لهية  ول من ال�ست�سارة الإ وجاء الق�سم الأ

رجí مفتع̀`````kÓ اأو مزوراk, حيå تدعو  على الأ

�س̀`````ìÓ يف حياة  ال�ست�س̀`````ارة املل̀`````ك اإ¤ الإ

العائلة املالكة من اأجل قرن اBخر من الزمن. 

خر من ال�ست�سارة وهو املوثوق  Bاأما الق�سم ال

ال�سحيí وامل�سدق فه̀`````ي ن�سيحة اإ¤ امللك 

بعدم و�سع النار يف الف̀`````رن املليء باجلرار, 

واإPا ح�س̀`````ل خ̀`````رق على حني Z̀`````رة وZفلة 

أو مك̀`````å هذا النهي  أو �سهو ا ونتيé̀`````ة خطاأ ا

ن  Bا امتن̀`````ع منذ الPواملن̀`````ع دون تطبي̀`````≤, واإ

 zمن الدخ̀`````ول يف }املحي§ املائي kو�ساع̀`````دا

لهة.  Bلك �سوف يغ†سب الP فعند

و¤ وا�سحة فاإن  واإPا كان̀`````â العب̀`````ارة الأ

م̀`````ر يتطلب ‹امل̀`````ة وحماب̀`````اة ومراعاة  الأ

ر�ستقراWي̀`````ة. بينما ⁄ يفهم امللك Pلك اإل  الأ

يف وقmâ متاأخر عندما Wفí الكيل من الزجر 

�سìÓ و�سود بالدخان  والعقاÜ الذي حل≤ الإ

ر�ستقراWي̀`````ة, وبذلك فقد  ‹موعة م̀`````ن الأ

خ�س̀`````ي وخاف اإPاk من عق̀`````اmÜ عادل تفر�سه 

لهة.  Bعليه ال

وقد اعتقد اأو فكر اأن املحي§ املائي كان 

موق̀`````ع �سريين املح�سور واملحاط يف م�سيلني 

أو وادي̀`````ني مزودين باملياه التي Œري فيهما  ا

هذه املي̀`````اه القادمة من م�سيÓت flتلفة يف 

ف�س̀`````ل ال�ستاء, وكذلك من خÓل كمية قليلة 

م̀`````ن م�سيÓت املياه الب�سيط̀`````ة, ولذلك فقد 

 Alazeir زير Bجلاأ اإ¤ برقة عن̀`````د �سهره ال

أو اZتياله هنا∑.  ملك املدينة حيå ” قتله ا

وملعرف̀`````ة حقيقة ما جرى فهنا∑ تف�سري اأخر 

 kري وتفي†س �ستاءŒ مفاده اأن املي̀`````اه عندما

يف ‹̀`````رى املياه يف مدين̀`````ة برقة املنخف†س 

 âل̀`````ك الوقP املدينة يف í`````̀احلقيق̀`````ي ت�سب

عبارة عن جزيرة. 

  pheretimee م اأما بالن�سبة اإ¤ امللكة الأ

̀`````≤p ال�سìÓ ولذل̀`````ك قررت  فرييتيم فل̀`````م تُل

ال�ستنé̀`````اد بالفر�س الذين �سب̀`````≤ لبنها اأن 
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قام باإج̀`````راء –ال∞ معهم عن̀`````د احتÓلهم 

مل�ö من قبل قمبيز يف عام 525 ق.م. وقد 

أرياند�س  ا  Üنظر الوا› الفار�س̀`````ي }ال�ساترا

zAryandes اإ¤ اأن اإبع̀`````اد وẀ`````رد ع̀`````دو 
ومناف�س للملك الكبري ي�سكل هدفاk له, وبنف�س 

الوقâ يكون و�سيلة لبلوÆ الهدف يف الو�سول 

خري, ولهذا  اإ¤ داخ̀`````ل �سلطة و�سيادة هذا الأ

جهز حملة تاأديبية نحو عام 514 ق.م. 

أم̀`````ا بالن�سب̀`````ة اإ¤ مدين̀`````ة �سريين فقد  ا

“â املحافظ̀`````ة عليها, ولك̀`````ن بالن�سبة اإ¤ 

أم̀`````ا بالن�سبة اإ¤  مدينة برق̀`````ة فقد دمرت, ا

B�سيا ويف  أبعدوا و”s نفيهم اإ¤ ا �سكانها فقد ا

منطقة Bactriane باكرتيان, وبذلك فقد 

�سقطâ �سريين يف اأيدي املحتلني اجلدد, اأما 

املنطق̀`````ة فقد بقيâ خا�سعة اإ¤ اأ�öة باتياد 

BATTIADES ‡ثل باتو�س الرابع. 
مور اأن  وقد تبنيs من خ̀`````Óل ‹ريات الأ

ال�سلط̀`````ة الفار�سي̀`````ة كان م�ستوجباk عليها اأن 

 Üن̀`````ب ه̀`````ذا احلاكم نف�سه بع̀`````د احلروéتت

امليدي̀`````ة يف بداي̀`````ة القرن اخلام�̀`````س, بينما 

ر�ستقراWية موجودة  بقيâ الهيب̀`````ة والقوة الأ

 âأنها اأ�سبح ب�س̀`````كلm دائم وبقوةm كب̀`````رية, اإل ا

�سيÄاk ف�سيÄاk تنظر اإ¤ ا�ستÓم ال�سلطة امللكية 

ك�سيءm مهمل ولي�س له قيمة تذكر. 

بي†س  ونحو عام 440 ق.م فاإن الغراÜ الأ

وائل على  أر�سد امل�ستوWنني الأ الذي كان قد ا

موقع �سريي̀`````ن فقد Xهر م̀`````ن جديد, وهذا 

 mيعن̀`````ي اأن اللحظات قد اأ‚̀`````زت وكل �سيء

اأ�سبí على ما يرام وامللك الذي كان قد نفي 

أو التé̀`````اأ لوقmâ ق�سري اإ¤ الغرÜ من مدينة  ا

أو موق̀`````عEuhespérides  اأوه�سبرييد -  ا

Berenike (بن̀`````ي Zازي الي̀`````وم) فقد تويف 
تاركاk املكان للéمهور. 

واإPا كانâ الفرتة الزمنية يف بحر القرن 

اخلام�̀`````س تتميز بالفو�سى بحيå ت�سببâ يف 

ع̀`````دم ال�ستقرار �سم̀`````ن الت�سل�سل التاريخي 

م̀`````ر ل يقت†سي اأن يو�سع  الوا�سí, اإل اأن الأ

Zريقية,  القناع على قوة ليبيا الفينيقية/ الإ

وخري دليل على Pلك التحول والتطور املنفذ 

م̀`````ن خÓل العدد الكبري للم̀`````دن الفينيقية/

Zريقية الكربى واملتعددة.  الإ

: ájQƒ¡ª÷G øjÒ°S ó› IhQPh áªb

لقد انتهى الق̀`````رن اخلام�س قبل امليÓد 

كرث  واأ�سب̀`````í القرن الرابع ميث̀`````ل املرحلة الأ

ازده̀`````اراk وملعاناk يف تاريخ �سريين ومنطقتها, 

أربع مدن هي: مدينة Barka (برقة –  ومنها ا

املرê) ومدينة توخريا Taucheirā (توكرا) 

أو  ا  Euhespérides ومدينة ه�سبرييد�̀`````س

بريينيك Berenike (بن̀`````ي Zازي) ومدينة 

 âو�سكل ,(لميثةW) Ptolemais بتوليمائيك

Zريقية, وكل  هذه املدن ما ي�سمى ليبي̀`````ا الإ

 kدائما âخرى, كما كان واحدة م�ستقلة عن الأ
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 âاع وعداء بني بع†سها البع†س, وكانö� يف

Zري متماثلة ومت�ساوية ب�سكلm كبري وPلك Ãا 

همية.  يخ�س ال�سلطة والنفوP والأ

ولكن كان يتوجب عليها جميعاk العرتاف 

يف ا�ستعÓء وتفوق مدينة �سريين وب�سكلm خا�س 

بعد عام 375 ق.م اأي يف الفرتة التي �سهدت 

فيها عدوته̀`````ا ومناف�سته̀`````ا  الرئي�سة مدينة 

برقة فرتةk من الرتاجع. ومن املرجí اأن يكون 

Pلك بعد انت�سار �سريين. 

و⁄ يك̀`````ن بال�سيء املده�̀`````س والغريب اأن 

يك̀`````ون مفهوماk لدى اجلميع باأن هذه املدينة 

كان̀`````â تخ†سع وب�سكلm دائ̀`````م تقريباk لل�سلطة 

ر�ستقراWية, ولذل̀`````ك ي�سبí من ال�سعب  الأ

ا�ستبعاده̀`````ا يف ف̀`````رتةm وجي̀`````زة م̀`````ن الثورة 

وال�سطراÜ كما ح̀`````دç يف عام 401 ق.م. 

ومع Pلك ‚د وب�سكلm عام اأن حكومة �سريين 

كانâ ترتكز على Wاقم مدين مقل�س وحمدد 

.les Mille ميال ويعرف با�سم الأ

ويف منت�س∞ الق̀`````رن الرابع كان يرتاأ�س 

أبوللو  له ا ال�سلط̀`````ة يف املدينة اأحد كهن̀`````ة الإ

ال̀`````ذي كان ينتخب ب�سكلm اعتيادي �سنوياk من 

ب̀`````ني املواWنني الذين يبلغ̀`````ون عمراk يتéاوز 

اخلم�سني عام̀`````اk. وبعد ه̀`````ذا الكاهن ياأتي 

خم�سة قادة برتب̀`````ة  stratégesا�سرتاتيéي 

ميار�س̀`````ون ال�سلطة ال�سنوي̀`````ة ب�سكلm متعاقب 

مع احلاكم اإيف̀`````ور Ephore  ومع م�ساعدة 

 la ñوم̀`````وؤازرة ‹ل�س̀`````ني هما ‹ل�̀`````س ال�سيو

 ,Gérousia  و‹ل�س امل�ست�سارين  Boulé
أنن̀`````ا ‚ه̀`````ل بدورن̀`````ا امله̀`````ام والوXائ∞  اإل ا

املحددة لكلm منهما. 

 des الكه̀`````ان  ‹ل�̀`````س  هن̀`````ا∑  ث̀`````م 

demiurges اأو ‹ل�س الكهنوت الÓهوتيني 
له  الذي̀`````ن كان̀`````â مهامهم اإدارة �سلط̀`````ات الإ

أبولل̀`````و, وه̀`````ي ال�سلطات امللكي̀`````ة ال�سابقة.  ا

أي†ساk وج̀`````ود flت�سني ماليني  وم̀`````ن املعتقد ا

أو النم§   مر ا واقت�سادي̀`````ني اأكفاء. وه̀`````ذا الأ

 kجاPمن ال�سلطة فمن املعتق̀`````د اأن يكون ‰و

اإ�سبارWي̀`````ا معتاداk, وخا�سة يف حال معرفتنا 

�سل البيليوني̀`````زي للق�سم  عن اجل̀`````ذور والأ

الكبري من ال�سعب. 

 êPمر القتبا�س م̀`````ن النمو  وكذل̀`````ك الأ

ثين̀`````ي م̀`````ن نواح̀`````ي اللت̀`````زام والمتياز  الأ

والدع̀`````اءات  املطالب̀`````ات  م̀`````ع  والتن�سي̀`````≤ 

واملتطلب̀`````ات الدميقراWي̀`````ة م̀`````ع الزمن. اإل 

ر�ستقراWي  اأن ال�سفات املمي̀`````زة والتنويع الأ

كان ينف̀`````ذ ومي̀`````ر ع̀`````رب ت�سني̀`````∞ ووXائ∞ 

 ,  corps civique ل�س البلديéومهام امل

 ñوط العمر املفرو�سة على ال�سيوö� وكذلك

.( magistratsاملاجي�سرتات)

دارات  أي†ساk مقعداk ل̀`````Óإ كم̀`````ا خ�س�̀`````س ا

 kتلعب دورا âالريا�سية الت̀`````ي كان í`````̀وامل�سال

خرى  هاماk هنا كما هو احلال يف املناW≤ الأ
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أ�سا�سياk وعميقاk وPلك  حيå كانâ تلعب دوراk ا

جيال ال�ساعدة وبناء املواWنني  Ãا يخ�س الأ

 les  Üأم̀`````ا املراهقني وال�سبا يف امل�ستقبل. ا

éphébes فكانوا ي�سكل̀`````ون ج�سم وهيكلية 
 trios cents ة`````̀ÄثمÓما يع̀`````رف با�سم الث

أو الكتائ̀`````ب وPل̀`````ك –̀`````â قي̀`````ادة واإدارة  ا

ال̀`````وردي  الل̀`````ون  وكان   .Triacatiarque
املخت�̀`````س بهم Xاهراk بو�سوì وهذا ما يذكر 

بي†س  بéزيرة من اجلزر الفينيقية يف البحر الأ

 kالقريبة جدا âاملتو�س§ وخا�سة جزيرة كري

م̀`````ن ال�ساÅW الليبي والت̀`````ي التح≤ ق�سم من 

�سكانها بامل�ستوWنني يف اإقليم �سريينائيك. 

أم̀`````ا بالن�سب̀`````ة اإ¤ باقي �öائ̀`````í ال�سعب  ا

اأو اجلماع̀`````ة املدنية من ه̀`````ذا ال�سعب فقد 

اأ�سبحâ يف بحبوحةm من العي�س وب�سكلö� mيع 

و�سهدوا كذلك اأريحية يف ت�öي∞ اأعمالهم 

وم�ساحلهم الكربى حيå �سنحâ لهم الفر�سة 

�سواق  املتاجرة باحلبوÜ التي كانâ تباع يف الأ

عند ن†سوجها املبكر اأو فرتة ما يعرف با�سم 

}zsoudure اأي ف̀`````رتة ال�ستéابة حلاجات 

الت�سكيÓت  لكام̀`````ل  وامل�ستهلكني  املنتé̀`````ني 

الزراعية املحلي̀`````ة واملحيطة والتي تعود اإ¤ 

بي†س املتو�س§.  منطقة البحر الأ

ونة ن�سط̀`````Œ âارة اخليول  Bويف تل̀`````ك ال

أ�سها  وكذلك النباتات الربية املتنوعة وعلى را

 silphion  النبات امل�سهور با�سم ال�سلفيون

وال̀`````ذي كان ي�ستعم̀`````ل يف معاجل̀`````ة جمي̀`````ع 

مرا�̀`````س ثم اأ�سبí رم̀`````زاk للولية, وكذلك  الأ

الرتي̀`````اق panacée  ال̀`````ذي كان ي�ستعم̀`````ل 

Zرا�س ولكن ب�سكل اأقل �سهرة من  لنف�̀`````س الأ

ال�سلفي̀`````ون, وكذلك البهار واخلردل ال�سايف 

والنقي. 

وكان̀`````â تقدم هذه املنتé̀`````ات على �سكل 

�öيبة من قبل الليبي̀`````ني. وال�سبب يف Pلك 

اأن ق̀`````وة ه̀`````ذه الر�ستقراWي̀`````ة املرتبطة مع 

العائÓت الليبية الكربى اقت†سâ اأن ل تخفي 

�ö وجود ‹تمعات فÓحيه اإZريقية  هذه الأ

 âتعي�̀`````س يف القرى التي كان âأو ليبي̀`````ة كان ا

.
(8)

تعرف با�سم الكوماي

وكانâ هذه القبائل تعي�س اأZلب اأوقاتها 

بعÓق̀`````ة حثيثة واتفاقm ح�س̀`````ن مع املواWنني 

مر يتم  �س̀`````كان املدن والقرى, وكان ه̀`````ذا الأ

قل بخ�سو�س القبائل القاWنة �سمال  على الأ

املنطقة, و⁄ يكن يعني القبائل التي ت�سكن يف 

اجلنوÜ والت̀`````ي حق≤ ال�سريينيون انت�سارات 

حقيقية عليهم يف منت�س∞ القرن الرابع ق.م. 

 mاع واملناف�سة يتكرران ب�سكلö�وكان هذا ال

  les Nasamons خا�̀`````س �سد النازام̀`````ون

ه̀`````ذا  اأن  اإل   ,les Maques املاكي̀`````ني  و 

أنه  ال�öاع ⁄ ي̀`````رت∑ اأي اإثارة للف†سول, كما ا

⁄ يُ̀`````رث الهتمام بقدرm مع̀`````ني لدرجة يتو�سل 

مر اإ¤ �سن حرö� Üو�س ومده�سة  فيه̀`````ا الأ
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مر �سد ال�سلطة الفينيقية  ومذهلة كما ” الأ

يف مدينة قرWاê البعيدة. 

ويف احلقيق̀`````ة فاإن امل�ساف̀`````ات ال�سا�سعة 

والوا�سعة خارê نطاق اجلبل الأخ†ö وكذلك 

الطبيع̀`````ة القا�سية للمنطقة كانâ “نع حتى 

أو اإثارة الرZبة يف ا�ستثمار املنطقة  التفك̀`````ري ا

يف املéالت الزراعة, لذلك كان ال�سريينيون 

يبحث̀`````ون بك̀`````رثة وب�سكلm موؤك̀`````د على �سمان 

تاأم̀`````ني اأمن وحماي̀`````ة Œ̀`````ارة القوافل التي 

 mتع̀`````رب ال�سحراء والتي تك̀`````ون حركتها ب�سكل

عام Zري م�ستمرة واإ‰ا باأوقاتm حمددة, كما 

أنها كانâ ماأج̀`````ورة ولها عائداتها الوا�سحة  ا

واملحددة. 

 kه̀`````ذه القواف̀`````ل  حممل̀`````ة دائما â`````̀وكان

أو الب†سائع  باملنتéات القادمة من الواحات ا

التéاري̀`````ة املنقول̀`````ة ع̀`````ن Wري̀`````≤ الواحات 

بي†̀`````س املتو�س̀`````§  واملتéه̀`````ة اإ¤ البح̀`````ر الأ

واملحمل̀`````ة Ãادة الذهب والع̀`````اê والنعام ... 

 ≥Wارة القادم̀`````ة من املناéاإل̀`````خ, وكذلك الت

الداخلية يف القارة ال�سمراء. 

م̀`````ر يو�س̀`````í وبÓ`````̀éء �سبب  وه̀`````ذا الأ

املناف�س̀`````ة والع̀`````داء املده�̀`````س ال̀`````ذي واجه 

العدائني ال�سريينيني والعدائني القرWاجيني 

خوة Philénes فيل̀`````ني من اأجل تعيني  والأ

أو التخ̀`````وم والتي حددت  و–دي̀`````د احلدود ا

لي�س بعيداk عن �سريي̀`````ن باملقارنة مع بعدها 

الكبري عن قرẀ`````اê, ويف عم≤ خليö� èت. 

خوة الفيلينيون  وهنا∑ يف Pلك املوقع قبل الأ

أج̀`````ل املحافظة على موWنهم  الت†سحية من ا

ال̀`````ذي اكت�سبوا احل�سول علي̀`````ه والن�ö يف 

.
(9)

اقتنائه

و‡ا زاد يف التاأكيد على Pلك ال�سدق يف 

ال�ìö والتو�سيí عن اأهمية احلركة العمرانية 

بنية ال†سخمة واملéملة والفاخرة  واإ�سادة الأ

يف مدينة �سريين انطÓقا من منت�س∞ القرن 

أي†ساk مرتافقاk مع النه†سة  الرابع, وجاء Pلك ا

الثقافي̀`````ة يف املدين̀`````ة الت̀`````ي �سملfl âتل∞ 

دبي̀`````ة والطبية وZريها  العلوم الفل�سفية والأ

Wباء هنا∑ بنف�س امل�ستوى والكفاءة  حيå الأ

Wباء الذين ينتمون  باملقارنة مع اأولئ̀`````ك الأ

اإ¤ مدر�سة كو�س Cos منذ القرن اخلام�س, 

وكذل̀`````ك علماء الريا�سي̀`````ات الذين كان لهم 

 théodorosتيودورو�س مث̀`````ل  كبرية  �سهرة 

ال�سريين̀`````ي واأفWÓ̀`````ون  platonالذي جاء 

دباء  لزيارت̀`````ه يف ع̀`````ام 399 ق.م. وكذلك الأ

والفÓ�سف̀`````ة الذين كانوا ي�ستلهمون اأفكارهم 

  aristippeاملنطق̀`````ة مث̀`````ل ومبادئه̀`````م من 

أ�س�س مدر�سة  أر�ستي̀`````ب تلميذ �سقراط الذي ا ا

�سريينائي̀`````ك وال̀`````ذي ا�ستهر و�سه̀`````ر وعظم 

البحå عن الرZبة يف قمة اأوجها وتعاليها. 

 âلك الوقP سريين منذ� âوبهذا ا�ستطاع

اأن ترتب̀`````ع على مركز عاملي من خÓل ملعانها 
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أي†س̀`````اk من خÓل  وازدهاره̀`````ا, وXه̀`````ر Pلك ا

النت�سارات التي كانâ –ققها يف امل�سابقات 

 Üلعا العاملي̀`````ة الت̀`````ي كان̀`````Œ ầ`````ري يف الأ

أو  وملبي̀`````ة يف مدينة دلف�̀`````س Delphes ا الأ

نيمة  Némé, وقد تفوقâ على تلك املدن 

ومدنm اأخرى بني اأعوام 360 – 330 ق.م. 

وبف†سل الرثوات الهائلة والكنوز الكبرية 

الت̀`````ي كانâ “تلكها املدين̀`````ة فقد اأخذت يف 

�س̀`````ك املéوهرات وامل�سك̀`````وكات املعدنية يف 

مدين̀`````ة دلف�̀`````س يف الربع الثال̀`````å من القرن 

أرباحه̀`````ا لبناء  الراب̀`````ع وتخ�س�س ريعه̀`````ا وا

روائعها الهند�سي̀`````ة واملعمارية بف†سل براعة 

املهند�سني يف عل̀`````م الريا�سيات, وقد ارتكز 

مر كلياk على مركز العدد pi بي; وهو رمز  الأ

ميثل ن�سبة حمي§ دائرة اإ¤ جزء قطرها, اأي 

زهاء 301416 وم†ساعفاته. 

وبذلك فق̀`````د اأ�سبحâ �سريين ومنطقتها 

زهار يف ع̀`````ا⁄ اإZريقي تاBكل  جزيرة م̀`````ن الأ

 âوقد ا�ستطاع .Üوهلك من جراء احل̀`````رو

�سكندر الكبري  �سريي̀`````ن ك�سب ثقة و�سداقة الإ

أنها ⁄  م̀`````ن دون اأن تقع –â احتÓل̀`````ه كما ا

 âأنها كان تتعر�̀`````س اإ¤ خط̀`````ر جي�س̀`````ه, اإل ا

حذرة م̀`````ن Wموح̀`````ات اأحد قادت̀`````ه تيربون 

thibron  الذي ا�ستغل وا�ستعمل ومن دون 
�سفقة ورحمة الكنز ال�öي واملختل�س وبخفية 

�سكندر الكبري من اأمني اخلزينة   و�öاk عن الإ

Harpole من اأج̀`````ل Œهيز حملة وحماولة 
احتÓل املنطقة. 

وهذه الت�öفات الفردية كانâ تعرب عن 

�سكندر, اإل  أو قادة الأ Wموح̀`````ات اجلÔالت ا

أنه̀`````ا كانâ حماولت م̀`````ن دون اأن –ق≤ اأي  ا

تقدم و‚اì خÓل ثçÓ �سنوات يف املنطقة, 

و⁄ تنí`````̀é يف –قي≤ اأي ‚̀`````اmì م�ستمر, اإل 

أنها اأيقظâ وخلق̀`````â النف�ساñ الداخلي يف  ا

Zريقية  �سريي̀`````ن, وكذلك العداء بني املدن الإ

مر املنطقة خÓل  الليبية. وقد اأنهك هذا الأ

ثçÓ �سنوات من ال�̀`````öاع من دون انقطاع 

‡ا دعا اإ¤ ال�ستنéاد بوا› م�ö بطليمو�س 

الذي ‚í وب�سهولة يف ال�سيطرة على املنطقة 

بف†سل �سابطه املاهر اأوفيOphélla  Óيف 

عام 321 ق.م. 

و¤ خ�̀`````öت �سريين  وبذلك وللم̀`````رة الأ

ا�ستقÓله̀`````ا واأ�سبح̀`````â –�س̀`````ل على Pلك 

عر�س̀`````اk, و⁄ تعد لديها الفر�س̀`````ة للعودة اإ¤ 

ال̀`````وراء للو�سول اإ¤ ملعانها وازدهارها الذي 

عا�سته خÓل قرن ون�س∞ من الزمن يف Xل 

ملوكها الثمانية من اأ�öة موؤ�س�سها باتو�س. 

:ó«LÓdG áŸÉ£ÑdG öüe ΩÉµMh øjÒ°S

 kجدا kحكيما (ö�حاكم م) كان بطليمو�س

وحذراk ومتب�öاk وثاقب الروؤية والفهم اجليد 

جراءات والرتتيبات امل�ستوجب  يف ماهية الإ

اأخذه̀`````ا وتهيÄته̀`````ا Ãا يخ�̀`````س عÓقاته مع 
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�سريي̀`````ن, لذلك اأ�سدر مر�سوماk يف نهاية عام 

321 ق.م. و�سمي ه̀`````ذا املر�سوم الدياقراما 

diagramma اأي الر�س̀`````م التخطيط̀`````ي اأو 
البياين يحدد من خÓله اخلطوط العري†سة 

ملهمة ووXيف̀`````ة املوؤ�س�س̀`````ات املدنية و يحدد 

أي†س̀`````اk مكان ومهمة القائ̀`````د الع�سكري  فيه ا

ال�سات̀`````راÜ, وه̀`````و قائ̀`````د ا�سرتاتيéي يعي�س 

ويقيم يف املدينة ومن ثم ‡ثل عنه من قبل 

�سابطه ووكيله Ophéllas اأوفيÓ�س. 

وق̀`````د ب̀`````رز ومل̀`````ع ب�öع̀`````ة م̀`````ن خÓل 

انطÓق̀`````ة حثيثة وجادة حيå اأخذ اأوفيÓ�س 

Ophéllas ينظ̀`````م مهام̀`````ه Pات ال�ستقÓل 
املت�س̀`````ع والعري†̀`````س, وعقد اتفاق̀`````اk مع وا› 

وحاكم �سرياكو�س اأقاتوكل Agathocle من 

اأج̀`````ل حماربة ‡لكة قرẀ`````اê يف عام 309-

 Üيف التوجه نحو الغر ö�308 ق.م. لذلك با

وو�س̀`````ع مرك̀`````زه يف و�سعية احل�س̀`````ار اأمام 

أنه  ألف̀`````ني 2000كم. اإل ا قرWاê بعد م�سرية ا

�سق̀`````§ ب�öعة –â قب†س̀`````ة حليفه القدمي 

الذي ا�ستو¤ عل̀`````ى اجلي�س وخ�س�س قواته 

لنف�سه. 

 kنهائيا kهذه اخل�س̀`````ارة حدا âوقد و�سع

دارة ال�سريينية يف  للذبذبات وبينâ �سع∞ الإ

ت�سكيل اإمرباWورية اأفريقية كربى. وعند Pلك 

قل�سâ املدينة Wموحاتها وانح�öت ثورتها 

وعداوؤها منذ Pلك الوقâ �سد بطليمو�س يف 

أنها �سقطâ يف عام 300  عام 305 ق.م, اإل ا

–̀`````â قب†سة قواته, ومن ثم وبناءk على Pلك 

خ†سعâ`````̀– â �سلط̀`````ة واإدارة حاكم جديد 

وهو ماقاز Magas �سهر امللك اجلديد يف 

�سكندرية. وكان عمر هذا احلاكم اجلديد  الإ

حوا› الع�öي̀`````ن عاماk حي̀`````å اأ�سبí يحكم 

Zريقية حل�ساÜ حم̀`````اه حتى عام  ليبي̀`````ا الإ

ول اأعلن  283 ق.م. وعند وفاة بطليمو�س الأ

ا�ستقÓله مع الحتف̀`````ا® بعر�سه حتى وفاته 

يف ع̀`````ام 250 ق.م. اأي Ãعن̀`````ى اأن �سلطت̀`````ه 

 ßن�س∞ قرن م̀`````ن الزمن, وقد حاف â`````̀دام

خÓلها على ال�ستقرار والهدوء للمدينة. 

أخ̀`````ذ يفكر Ãن  أثن̀`````اء تولي̀`````ه العر�س ا وا

يخلفه يف احلكم, لذلك اأخذ يف تزويè ابنته 

الوحي̀`````دة برييني�̀`````س Bérénice م̀`````ن وا› 

عهد م�ö بطليمو�س الثالå. وهذه املبادرة 

اأدخلâ �سريين يف حلق̀`````ة التبعية البطلمية, 

مر ⁄ يتم من دون توليد ماB�سي  اإل اأن هذا الأ

م  ومتاع̀`````ب واأحزان لذلك اأخ̀`````ذت امللكة الأ

اأفاميا تبحå عن ع̀`````دو وخ�سم لبطليمو�س 

الثالå يف �سريين ووجدت Pلك يف �سخ�سية 

أم̀`````ري مقدوين وهو دميرتيو�س اجلميل الذي  ا

اأ�سبí مهيÄاk لزواê ابنتها برييني�س. 

اإل اأن �سهرها امل�ستقبلي املتيم والولهان 

�س∞ فقد كان  أث̀`````ر على برييني�س, ولك̀`````ن لÓأ ا

ثمن هذا احلب الت†سحية بحياته ثمناk لذلك 
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حي̀`````å مات مقت̀`````ولk, وبذلك اخف̀`````â لديها 

 âأنه̀`````ا باملقابل ح�سل بوية, اإل ا
الرZبات الأ

عل̀`````ى ال�سه̀`````رة العاملية وال�سي̀`````â وال�سمعة 

�سطورية وال�سرية احلميدة بف†سل ق�سيدة   الأ

أو الق�سي̀`````دة ال�سعرية  bonum facinusا
أن�سدت م̀`````ن قبل  ألقي̀`````â وZني̀`````â وا الت̀`````ي ا

ال�سع̀`````راء, مثل ال�ساع̀`````ر ال�سرييني كاليما∑ 

Callimaque  وال�ساع̀`````ر الÓتيني كاتول 
 .Catulle

وق̀`````د Pك̀`````ر اأن ه̀`````ذا احل̀`````دç كان من 

املربرات الهام̀`````ة لل�سيط̀`````رة البطلمية على 

�سريين, ي†ساف لذلك اأن ال�سيطرة البطلمية 

ب�سورته̀`````ا احلقيقي̀`````ة كانâ نتيé̀`````ة حملة 

منية,  أج̀`````ل اإعادة الرتتيبات الأ ع�سكرية من ا

 kوخا�سا kح�سا�سا kابعاW خا�س اأخذت mوب�سكل

قليم  يف الق�سم الغربي م̀`````ن �سريين, وهو الإ

كرث عناداk ومع�سية و�سعوبة  كرث عزلة والأ الأ

يف املرا�س. 

 âأم̀`````ا مدينة برق̀`````ة القدمية فقد م�سح ا

وتÓ�سâ اأو حذفâ وحل حملها كمدينة هامة 

وا�سرتاتيéية مينائها القدمي مدينة بتوليمائي�س 

(Wلميثة) ن�سبةk للملك الÓجيدي بطليمو�س, 

 âواأ�سبح âاأما مدينة برقة اجلديدة فقد نقل

–â ا�سم مدينة جديدة اأخذت ا�سم توخريا 

أرزينوية,  والت̀`````ي اأخ̀`````ذت ا�س̀`````م Arsinoé ا

 Euhespéridesاأوه�سبرييد�س  âترك كما 

.Béréniké بريينيكة Üاملوقع حل�سا

 â– سريين� âو�سع â`````̀لك الوقP ومنذ

�سكندرية,  �سيطرة ال�سلطة وال�سيادة حلكام الإ

أنه̀`````ا حافظâ على وج̀`````ود اأمري كحاكم  اإل ا

داخ̀`````ل ح�سونها عندم̀`````ا اأ�سبحâ مقاWعة 

 íأو اإقطاعي̀`````ة لبطليمو�س الفتى الذي اأ�سب ا

يف امل�ستقبل يع̀`````رف با�سم بطليمو�س الثامن 

و�سيد �سريين منذ عام 263 ق.م. 

وكان يختل̀`````∞ كلي̀`````اk عمن �سبق̀`````ه ب�سبب 

أنه  مقدرت̀`````ه العالي̀`````ة وميزاته املعت̀`````ربة, اإل ا

اأ�سبí �سحية حماول̀`````ة اZتيال وقتل يف عام 

155 ق.م, ولهذا ال�سب̀`````ب اتخذ قراراk اأعلن 

أن̀`````ه يف حال موته من دون خل∞  من خÓله ا

تتبع ‡لكت̀`````ه اإ¤ الرومان, و دعم احل�سانة 

أو  وعزز املناعة �سد حماولة الZتيال اجلديد ا

أي†ساk من قبل  املتوقع م�ستقبkÓ والتي اأدينâ ا

أو اأكرث احتمالk من قبل مروؤو�سيه.  اأخيه ا

وهوؤلء بالطبع ⁄ يكن لديهم اأي اعرتا�س 

أو �سكاوى �سد امللك. وتراف≤ Pلك مع تن�سي§  ا

احلرك̀`````ة العمرانية يف �سريي̀`````ن ب�سكلm وا�سع 

 واإ�سافة حي جديد 
(10)

باإعادة تطوير املدينة

يف املركز و اإ�سادة مركز ريا�سي (جيمناز) يف 

املدينة; وهو عب̀`````ارة عن بناء كبري مع اأروقة 

 åيلته حيfl باأبع̀`````اد 92×82م كم̀`````ا كان يف

كان يتذكر بفخر واعت̀`````زاز الوليمة الفاخرة 
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والحتفال ال†سخ̀`````م الذي اأقامه الكاهن يف 

جداد واأ�سÓفه Ãنا�سبة  أبولونيا احتفاءk بالأ ا

.
(11)Artamitia أرتاميتيا احتفالت ا

أثن̀`````اء املاأدبة على  و⁄ يقت�̀`````ö التق̀`````دمي ا

أك̀`````ولت ال�سهية والفاخرة من  ت�سكيلة من املا

�سما∑, ولكن اأ�سي∞ اإ¤ Pلك  الدواج̀`````ن والأ

اأن كل مدع̀`````و كان باإمكان̀`````ه اأن يحم̀`````ل معه 

 kاأو جوادا kواين الف†سية, ويعتل̀`````ي ح�سانا الأ

مزين̀`````اk باأجناد Pهبي̀`````ة ومرافقة عبد �سغري 

ك�ساي�س للخيل. 

وق̀`````د كان هذا احلاك̀`````م �سخ�سية Zريبة 

أو �سخ�سية جديدة  عما كانâ عليه الع̀`````ادة ا

 Üوازن ب̀`````ني العيو åأل̀`````وف حي عم̀`````ا هو ما

قل. وقد ا�سطر  خطاء البديهية على الأ والأ

بطليمو�س الثاين اأن يرت∑ �سريين للرحيل اإ¤ 

�سكندرية يف عام 145 ق.م, اأما بطليمو�س  الإ

أبيون ال̀`````ذي اأ�سب̀`````í حاكماk موؤقت̀`````اk ملدينة  ا

�سريين حتى وفاته يف عام 96 ق.م فقد تر∑ 

‡لكت̀`````ه اإ¤ الرومان, وبذل̀`````ك تر∑ �سريين 

ومدناk ا�ستطاعâ اأن –افß على ا�ستقÓلها 

 .ñلية ‹ل�س ال�سيوÓا�ستق kوخا�سة

ويف ع̀`````ام 74 ق.م فق̀`````د ق̀`````رر ه̀`````ذا اأن 

Zريقية لتك̀`````ون على �سكل  يقل�س ليبي̀`````ا الإ

ولي̀`````ة, وهنا ‚̀`````د اأن الق̀`````رون الثÓثة من 

 âل̀`````ك الوقP احلك̀`````م البطلم̀`````ي اعتربت يف

أنه̀`````ا ف̀`````رتة زمنية �سه̀`````دت خÓله̀`````ا مدينة  ا

�سريي̀`````ن ومنطقتها ملعانها وازدهارها, اإل اأن 

ال�ستقÓل والزده̀`````ار ⁄ يكن يخلو من دفع 

الثمن الباهß. اإP اإن احلكم التع�سفي للمدن 

الغربية ونزف الدماء التي هدرت واخل�سارة 

التي حلق̀`````â باملنطقة ب�سبب ن̀`````زوì الكثري 

م̀`````ن ال�سكان ميكن  اأن ل يكون موازياk لذلك 

الزدهار واللمعان. 

 ¿ÉehôdGh ∫ƒHÉàæÑdG ¿ó```eh ∂«FÉæjÒ°S

:Oó÷G

 ≥Wكما هو احلال بالن�سبة اإ¤ جميع منا

بي†̀`````س املتو�س§ والقارات املحيطة  البحر الأ

Zريقية  فيه وخا�س̀`````ةk املناW≤ العربي̀`````ة والإ

 kريها فقد �سهدت ليبيا وخا�سةZوالفار�سية و

أ�سها مدينة  منطقة اجلب̀`````ل الأخ†ö وعلى را

�سريين  فرتات �سعب̀`````ة وموؤثرة خÓل القرن 

ول ق.م ب�سب̀`````ب اخلل̀`````ل والفو�س̀`````ى التي  الأ

تطورت وتو�سعâ يف مناẀ`````≤ حو�س البحر 

بي†س املتو�س§ ال�öقية.  الأ

ويف خ†س̀`````م ه̀`````ذه القرين̀`````ة التاريخي̀`````ة 

 âامل†سطرب̀`````ة يف املنطقة ح�سل çح̀`````دا والأ

أبولونيا والتي تعترب ميناء مدينة �سريين  مدينة ا

عل̀`````ى مركز مدينة ميرتوبول وان†سمامها اإ¤ 

 kأي†سا م, و�سمحâ للمنطقة ا مدن امليرتوبول الأ

اأن –�سل عل̀`````ى لقب حل∞ مدن البنتابول. 

وقد نظر بومب̀`````ي اإ¤ منطقة �سريينائيك يف 

مر نظ̀`````رة خا�سة تنطل≤ من خÓل  بداية الأ
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 âمن جليو�س̀`````ه التي كان م�سلح̀`````ة توفري الأ

تطم̀`````ع يف ت�سكيل اإمرباWوري̀`````ة وا�سعة على 

ح�ساÜ جميع املمالك ال�سابقة. 

وتنح�ö هذه ال�سيا�سة يف تقلي�س اأWماع 

قليم  كل من يطمع يف ال�ستيÓء على هذا الإ

وخا�سة م̀`````ن جهة م�ö اأو قرẀ`````اê, وبعد 

اأن عال̀`````è الق†سية ح�س̀`````ب Xروفها املوؤرخة 

جه̀`````د يف توحيد منطقة �سريينائيك وجزيرة 

كري̀`````â املéاورة لها ول�سن̀`````واتW mويلة �سمن 

 ìÓنطاق العمل �سد القرا�سنة, وكذلك اإ�س

رها�سات ال�سابق̀`````ة يف منطقة  و–�س̀`````ني الإ

بتوليمائيك (Wلميثة). 

و�سمن هذا التنظيم وهذه ال�سرتاتيéية 

 âاجلدي̀`````دة ا�ستم̀`````رت كل من جزي̀`````رة كري

و�سريينائي̀`````ك متحدة وتدار من قبل م�ست�سار 

Ãرتب̀`````ة بروقن�سل يت̀`````م اختي̀`````اره من قبل 

‹ل�س ال�سيوñ  من بني اأحد اأع†سائها ولعام 

واحد, ويو�س̀`````ع هذا امل�ست�سار –â املراقبة 

 .kةö�ورية مباWمربا الإ

وق̀`````د اأفلحâ هذه ال�سيا�س̀`````ة يف اإحÓل 

ال�س̀`````Óم عل̀`````ى معظ̀`````م املناẀ`````≤. وكان من 

حما�س̀`````ن هذا ال�سÓم نتائè فورية رفعâ عن 

منطقة �سريينائيك املتاعب التي كانâ تعاين 

 lesسد املارماريديني� Üة احلرو`````̀éمنها نتي

ول  Marmarides  يف مطل̀`````ع الق̀`````رن الأ
للميÓد, اإ�سافةk اإ¤ اإعادة بناء احلياة املدنية 

بني̀`````ة الكربى مثل  واإع̀`````ادة ترميم واإ�سادة الأ

أبوللو ومعبد زيو�س وكذلك اجليمناز  معب̀`````د ا

الذي عرف با�سم ال�سيزاريوم والذي يوؤكد قوة 

 âوعظمة ون�ساط التطور يف املنطقة. وبذل

عمار  امل�ساعي احلثيثة يف اإع̀`````ادة البناء والأ

وعودة النه†سة العمراني̀`````ة والتنظيمية كما 

 .âكان

 Üاéهذه امل�ساريع اهتمام واإع âوقد لفت

باẀ`````رة ‡̀`````ا �سéعهم على ب̀`````ذل الدعم  الأ

والع̀`````ون, ومن ه̀`````ذا املنطل≤ لق̀`````â مدينة 

�سريين ومدن احلل∞ دعم̀`````اk وعوناk من قبل 

أورليان والذي ق̀`````ام بدوره يف  مرباẀ`````ور ا الإ

أبولونيا  ك�سب لق̀`````ب راعي الرعية يف مدينة ا

أبوللو. وتاأ�سي�س مدينة  له ا التي –مل ا�سم الإ

مرباẀ`````ور هادري̀`````ان والتي  عل̀`````ى �̀`````öف الإ

عرف̀`````â با�س̀`````م hadrianopolis مدين̀`````ة 

هادريان (driana دريانا حاليا) والتي تقع 

أريزونا ومدينة  بني مدين̀`````ة توخريا(توكرا) /ا

بريينيكة (بنغازي) . 

وبذل̀`````ك ف̀`````اإن انطÓق̀`````ة م̀`````دن �سريين 

وبريينيك̀`````ة اجلديدة كانâ قوي̀`````ة لدرجة اأن 

ه̀`````ذه املدينة الثانية ا�ستم̀`````رت يف الزدهار 

حتى تربعâ وبلغâ درجة ناف�سâ فيها مدينة 

و¤ اأو  �سريي̀`````ن لت�سبí مدينة امليرتوب̀`````ول الأ

مرباWور  املدين̀`````ة الكربى يف ليبيا يف عهد الإ

اأنطونني, ويف �سريين نف�سها فقد اأعيد اإن�ساء 
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بني̀`````ة يف نهاية الق̀`````رن الثاين, كما  كامل الأ

�سهدت –�سيناk جديداk �سمل املنهè العمراين 

الذي Zطى كام̀`````ل احليز التنظيمي وكذلك 

�سوار.  التو�سع خارê الأ

أي†س̀`````اk اإ¤ عهد  �س̀`````ارة ا ول ب̀`````د م̀`````ن الإ

مرباẀ`````ور �سبتيمو�س �سيفريو�س ابن ليبيا,  الإ

واإ¤ الزده̀`````ار الذي Xه̀`````ر يف مطلع القرن 

اجلدي̀`````د وعرب عن الغن̀`````ى والتاريخ الطويل 

ملدينة �سريي̀`````ن واملدن العربي̀`````ة الفينيقية/ 

Zريقي̀`````ة يف ليبيا التي Xه̀`````رت دائماk يف  الإ

مظهر اللمعان يف بنائه̀`````ا الكلي. واإن ركائز 

الزده̀`````ار يف املنطق̀`````ة كانâ دائم̀`````اk �سليمة 

وثابتة وZري متبدلة. 

كم̀`````ا اأن الت̀`````وازن بني الب̀`````داوة واملدنية 

والتح†̀`````ö ⁄ يعر�س املنطق̀`````ة دائماk اإ¤ اأي 

م�سكلة, كما اأن قوة وثقة �سريين يف ما�سيها 

العري≤ ا�ستمرت لمع̀`````ة على الدوام, وXهر 

Pلك وا�سحاk يف الن�سو�س الكتابية الر�سمية, 

واأن �سريي̀`````ن املدين̀`````ة العربي̀`````ة الفينيقي̀`````ة/

 íريقي̀`````ة الليبي̀`````ة عبارة ع̀`````ن مثل وا�سZ الإ

وفري̀`````د من نوعه على النéاì املثا› يف عا⁄ 

بي†س املتو�س§.  البحر الأ

�سريينائي̀`````ك ومدن البنتاب̀`````ول يف العهد 

مرباWوري املتاأخر والعهد البيزنطي: الإ

اإن ال�س̀`````يء املميز يف تاري̀`````خ �سريين يف 

 ìوري املتاأخر ه̀`````و و�سو`````̀Wمربا العه̀`````د الإ

و–ديد احلياة العامة ب̀`````ني وليتني ت�سكلتا 

يف ليبي̀`````ا العليا وهما ولية م̀`````دن البنتابول 

وولية ليبي̀`````ا الداخلية التي Xهرت يف عهد 

مرباẀ`````ور ديوقلي�سي̀`````ان وا�ستم̀`````رت حتى  الإ

�سÓمية. وهي  و�سول الفتوح̀`````ات العربية الإ

أربعة  عبارة عن ف̀`````رتةm زمنية هامة ا�ستمرت ا

أنها “ي̀`````زت يف اإWارها  قرون تقريب̀`````اk, اإل ا

الع̀`````ام  باأنها فرتة مغلق̀`````ة ومظلمة ومكتÄبة 

أو ب�سبب امل�سائب  ب�سبب الغ̀`````زوات الب�öية ا

والك̀`````وارç الطبيعية الت̀`````ي حلâ يف البÓد, 

أنها كانâ ت†ساء ب̀`````ني حنيm واأخر وتتنور  اإل ا

ميان  باللمعان والنطÓقة التي تتوقد من الإ

باحلياة والتم�سك بالتاريخ احلافل بالأ‹اد 

والزده̀`````ار. وخÓ�سة القول اإنها فرتة زمنية 

تعرب عن نف�سها وتدل وتظهر عاملاk اإما يكون 

أو زاهداk اأو عاملاk يحمل  متنامي̀`````اk اأو مهéوراk ا

أو تاريخ̀`````اk للم�ستقبل  يف داخل̀`````ه م�ستقبkÓ  ا

أو م̀`````ا ميك̀`````ن اأن ن�سمي̀`````ه Xاهرة  الق̀`````ادم ا

احل†سارة البيزنطية. 

وحتى تاريخm قريبm ج̀`````داk كان املوؤرخون 

ثري̀`````ون الذين كان̀`````وا يكتبون عن التاريخ  والأ

 mعام والتاري̀`````خ الليبي ب�سكل mالعربي ب�س̀`````كل

خا�س يعتقدون ب̀`````اأن اإقليم �سريينائيك بقي 

م̀`````ن القرن الراب̀`````ع وحتى ال�ساب̀`````ع للميÓد 

منطقة يخي̀`````م عليها النحط̀`````اط. وال�سبب 

أنها كانâ �سحي̀`````ة ا�ستباق احلكم  يف Pل̀`````ك ا
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وبغري دراية عن Wري≤ ا�ستنتاجات املوؤرخني 

Ãوج̀`````ب Pاكرة وعرف مت̀`````وارç منذ القرن 

 .ö�الثامن ع

أنها اإحدى  وكان ينظ̀`````ر اإ¤ الولية على ا

مرباWورية الرومانية  جزاء املمزقة من الإ الأ

الت̀`````ي Œ̀`````زاأت و“زقâ خÓل ه̀`````ذه الفرتة 

م̀`````ن القرون التي نحن ب�سدد احلديå عنها 

‡̀`````ا حول زينتها اإ¤ Xلمة, ومن خÓل هذه 

النظرة فاإن درا�س̀`````ة املنطقة درا�سة منطقية 

منذ نهاي̀`````ة املرحلة الكÓ�سيكي̀`````ة تكون لها 

قيم̀`````ة اعتبارية من اأجل فه̀`````م املراحل التي 

�سبقته̀`````ا واملراح̀`````ل الÓحق̀`````ة. ويظهر من 

أو الت�سور التاريخي  خÓل Pلك باأن املفهوم ا

 ,kمكت�سبا kا`````̀Äن �سي Bيكن حتى ال ⁄ çح̀`````دا لÓأ

ويف هذه احلالة يكون من ال�سيÅ جداk احلكم 

مور بهذه الب�ساWة, واأن التعرف على  على الأ

�سا�سي ليعود  التاريخ احلقيقي هو املنطل≤ الأ

هذا التاريخ ويتكلم من جديد وب�سكلm م�ستمر 

 .çحدا ودائم عن حقيقة الأ

وال�سبب يف Pلك اأن املقارنة بني امل�سادر 

والتاريخية  والن�سو�سية  دبي̀`````ة  والأ الكتابية 

ثري̀`````ة جميعه̀`````ا تثبâ اأن ه̀`````ذه املنطقة  والأ

كانâ �سم̀`````ن اإمرباWورية منحطة ومتف�سخة 

يف ف̀`````رتاتm معينة, ولذلك يé̀`````ب اأن تتبدل 

ال�سورة ويحل حمله̀`````ا املفهوم ال�سحيí عن 

قل املنفتحة  تلك املنطق̀`````ة املزدهرة وعلى الأ

عل̀`````ى اخلارê وPل̀`````ك ح�سب منط̀`````≤ الزمن 

وكذلك Ãا يخ�س اأهلها وموقعها واأماكنها, 

ولي�س ب�سعور التخلي واحلرمان واإ‰ا بنظرة 

التبدل والتحول والتéديد امل�ستمر. 

ومن منطل≤ ال�س̀`````دق يف اإXهار حقائ≤ 

م̀`````ور وبالعتم̀`````اد على الدلئ̀`````ل املادية  الأ

امللمو�سة والثابتة فق̀`````د تاأكد منطل≤ التغيري 

أو كارثة,  �سìÓ بعد كل اأزمة اأو م�سيبة ا والإ

دارية  وكان هذا املنطل≤ ي�سم̀`````ل النواحي الإ

مر ال�سيء اجلوهري  التي تعترب يف حقيقة الأ

يف حياة كل ‹تمع, ولهذا ال�سبب فقد بادر 

 ö�ور ديوقلي�سيان يف ال�سنوات الع`````̀Wمربا الإ

خرية م̀`````ن القرن الثالå للميÓد يف اإعادة  الأ

دارات واإجراء التغيريات ال†öورية  ت�سكيل الإ

مرباWورية من اأجل اأن  يف كامل مناẀ`````≤ الإ

يت�سنى له تعيني م�سلحني جديرين ومراقبني 

مرباWورية.  flل�سني يف وليات الإ

وبهذه ال�سيا�سة ” ف�سل الوليات املدنية 

 kسابقا� âعن الولي̀`````ات الع�سكرية الت̀`````ي كان

متمركزة يف اأيدي احل̀`````كام املحليني. ولهذا 

اأ�سبí منذ Pل̀`````ك التاريخ يف كل ولية حاكم 

 kمدين وحاك̀`````م ع�سكري مرتبط̀`````ني جوهريا

باإدارة ال�سلطة يف روما, وكذلك احلال بالن�سبة 

اإ¤ جزيرة كريâ فقد انف�سلâ بدورها عن 

ولية �سريينائيك وان†سمâ منذ Pلك التاريخ 

اإ¤ �سب̀`````ه جزيرة البلق̀`````ان واأ�سبحâ تبعيتها 
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أبر�سي̀`````ة ال�öق حي̀`````å احلكام املدنيني,  اإ¤ ا

كم̀`````ا اأ�سبí احلاكم الع�سك̀`````ري املخت�س يف 

ال�öق يقيم يف مدينة اأنطاكيا. 

اأما بالن�سبة اإ¤ �سريينائيك فلم تعد بعد 

Pلك تنحني اإ¤ الغرÜ والعا�سمة روما ولكن 

–ول̀`````â نحو ال�öق واأ�سبح̀`````â– â اإدارة 

الق�سطنطيني̀`````ة وحكامها وخلفائهم وورثتهم 

يف القرن الرابع. وهذا التحول ُحدد قبل كل 

�سيء وتزامن مع تاأ�سي�س مدينة الق�سطنطينية 

مرباWور ال̀`````ذي كان يحكم الق�سم  كمقر لÓإ

مرباWورية, ولكن كان يرتاف≤  ال�öقي من الإ

أي†ساk مع حاكم الولية هذه.  Pلك ا

وبع̀`````د Pل̀`````ك تاأ�س�سâ ولي̀`````ة م�ö نحو 

 âل̀`````ك التاري̀`````خ احتلP ع̀`````ام 370م. ومن̀`````ذ

مرك̀`````ز ال�س̀`````دارة واأ�سبحâ تق̀`````ود املنطقة 

 âسم̀`````ن املخط̀`````§ امل̀`````دين وبنف�̀`````س الوق�

Ãوج̀`````ب القان̀`````ون ال�ساد�̀`````س ال�س̀`````ادر عن 

ول يف مدينة ني�سة عام  املéمع الكن�س̀`````ي الأ

أ�سق∞  325م وال̀`````ذي اأقر واع̀`````رتف ب�سيادة ا

�سكندرية على كامل اأرا�سي  أو بطري̀`````ر∑ الإ ا

Zريقية والرومانية, اأي من حدود  اأفريقيا الإ

خليö� èت Zرباk وحتى احلدود املحاPية اإ¤ 

 .kقاö� فل�سطني

ومن̀`````ذ Pل̀`````ك التاريخ اأ�سبح̀`````â منطقة 

�سريينائي̀`````ك Pات عÓقة جي̀`````دة مع ال�سمال 

الغرب̀`````ي ومركزه مدين̀`````ة الق�سطنطينية ومع 

�سكندرية, وهذا  ال�öق ومرك̀`````زه مدين̀`````ة الإ

 âيعني عودة املنطقة اإ¤ الو�سعية التي كان

عليها قبل و�س̀`````ول الرومان يف الوقâ الذي 

كان̀`````â منطق̀`````ة �سريينائيك له̀`````ا ارتباWات 

حادة مع �سب̀`````ه اجلزي̀`````رة اليونانية واجلزر 

املرتبطة واملتعلقة فيها يف العهود الفينيقية 

Zريقية الكÓ�سيكي بني القرنني ال�سابع  والإ

والرابع ق.م. وبعد Pلك اأ�سبحâ– â تبعية 

�سكندرية من القرن  اململكة البطلمي̀`````ة يف الإ

ول ق.م.  الثالå وحتى القرن الأ

وامل�ساع̀`````ي  عم̀`````ال  الأ Xه̀`````رت  وق̀`````د 

يéابية التي �سملâ اإ�سÓحات  ‚ازات الإ والإ

 âاأكرث ‡ا دام âودام ìديوقلي�سي̀`````ان بو�سو

عليه اإ�سÓحات اأZ�سط�س نف�سه واأ�سفâ على 

منطق̀`````ة �سريينائيك ا�ستقراراk ثانوياk ⁄ تعرفه 

م̀`````دى حياتها. و” تنفي̀`````ذ التنظيم وو�سعه 

مو�سع التطبي̀`````≤ من قبل احلاكم (تيرتار∑) 

الذي اأبدى مقاومة عتيدة و�سÓبة قوية من 

اأجل اأن ت�ستمر الولية واملقاWعة وحتى بعد 

نهاية  تاريخها �سمن العا⁄ املوؤثر واملتاأثر يف 

بي†س املتو�س§ ال�öقي.  عا⁄ البحر الأ

وخÓل القرن اخلام�س للميÓد فلم نعد 

ن�سمع احلديå عن املنطقة اإل نادراk وÃنا�سبة 

أ�سها  زم̀`````ات الدينية يف البداي̀`````ة وعلى را الأ

 âق̀`````ة الن�سطوري̀`````ة التي اأدينWم�سكلة الهر

وا�ستنك̀`````رت يف عام 431م والتي من خÓلها 
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  Euoptionأوبو�سي̀`````ون ا معار�س̀`````ة  Xهرت 

 Synésion  سقي≤ مطران منطقة �سريينائيك�

خرين  Bل معار�س̀`````ة الÓسيني�سي̀`````ون ومن خ�

أي†ساk. وقد اأ�سبí �سيني�سيون لحقاk مطران  ا

امل̀`````دن اخلم�س البنتابول. وم̀`````ن ثم هرWقة 

أوتي�سيانeutychienne واملونوفي�سâ التي  ا

 âع̀`````ام 451م والتي �سبب âا�ستنكرت واأدين

اإ¤ ا�ستحقاق �سامâ من اأجل –ديد نطاق 

�سكندرية, وكذلك م�ساكل  وحدود كني�س̀`````ة الإ

أزم̀`````ات ع�سكرية ومن ثم Zارات وهéمات  وا

بربرية جديدة على منطقة �سريينائيك, وكان 

Pلك يف فرتةm ت�سب≤ قليkÓ عام 448م. 

وميك̀`````ن من خÓل ه̀`````ذه الظاهرة وهذه 

حداç تف�س̀`````ري التحول من مدينة Wلميثة  الأ

(بتوليمائيك)  عا�سمة ليبيا العليا اإ¤ مدينة 

 âعن̀`````ى اأن الثانية حلÃ ;(سو�سة�) أبولوني̀`````ا ا

 åامل�سكلة قائمة حي âو¤. ولكن بقي حمل الأ

 kأل̀`````ة الدينية ⁄ يوجد لها حل وخا�سة اأن امل�سا

عام 482م �سواء من خ̀`````Óل �سدور املر�سوم 

مرباWور  أو قانون الوحدة ال̀`````ذي اأ�سدره الإ ا

مر  زينون عام 474-491م والذي حدد فيه الأ

�سìÓ والتوفي≤ ب̀`````ني الكنائ�س املتناف�سة  بالإ

أو املت†سادة.  واملتعار�سة ا

أي†ساk اأن عقد امل�ساحلة والتحال∞  ويبدو ا

مرباWور  رثوPوك�س ⁄ يتم اإل يف زمن الإ مع الأ

جو�ستيني̀`````ان, اأما بالن�سب̀`````ة اإ¤ ال†سغوWات 

أي†ساk عندما  أوقف̀`````â ا أنها ا الرببرية فيب̀`````دو ا

أنا�ستاز يف  مرباWور ا أُعل̀`````ن �سدور مر�سوم الإ ا

دارة الع�سكرية يف  ع̀`````ام 491-518م حول الإ

حل̀`````∞ البنتابول, اأي املدن اخلم�س يف ليبيا. 

وقد جاء Pلك من وثيقة تاريخية مالية تبني 

لنا تفا�سيل حمددة وتب̀`````ني هيكلية التنظيم 

وعودة Xهور الكتائب الع�سكرية يف الولية. 

مرباẀ`````ور جو�ستينيان كان  كما تب̀`````ني اأن الإ

ي�ستح�سن يف ع̀`````ام 539م –ويل القطاعات 

أبر�سية م�ö وتخ�سي�س ق�سم  الع�سكرية من ا

منها و–ويله اإ¤ منطقة �سريينائيك. 

وي�ستخل�س من عر�س الوثائ≤ اأن منطقة 

اجلبل الأخ†ö كان̀`````â تتعر�س اإ¤ هéمات 

قادمة من الداخل, لذلك كانâ الرZبة لدى 

ال�سلطات حماية املنطقة والدفاع عنها �سد 

الهéمات التي كانâ ت�سنها القبائل القادمة 

أو البوادي, وقد تاأكدت  من املناW≤ الداخلية ا

�سارات التي جاءتنا  هذه الروؤية من خÓل الإ

نحو ع̀`````ام 550م من قبل امل̀`````وؤرñ ال�سيزاري 

  ñهر هذا املوؤرXوقد اأ .procope Üبروكو

و�ìö الكثري والعديد من الق†سايا املخت�سة 

يف احلركة العمرانية والتéديدات الع�سكرية 

مرباWور قد كر�س اهتمامه من  الت̀`````ي كان الإ

اأجلها لي�س فق§ يف منطقة �سريينائيك واإ‰ا 

را�سي  �سمل Pلك الربنامè والن�ساط كامل الأ

را�سي الداخلية.  فريقية Ãا فيها الأ الأ
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 èس̀`````ارة اإ¤ اأن ه̀`````ذه الربام� وتبق̀`````ى الإ

�سÓحية ⁄ تكن حمددة فق§ يف اهتمامات  الإ

�سرتاتيéية, واإ‰ا �سمل  وبرامè جو�ستينيان الإ

أنه كان من  مر املéال الديني على اعتبار ا الأ

امل�ستوج̀`````ب عليه اإ�سìÓ وبن̀`````اء العديد من 

الكنائ�س يف منطق̀`````ة �سريينائيك, وكان Pلك 

م̀`````ر عك�س ما هو علي̀`````ه احلال يف القرن  الأ

بنية وزينتها  الراب̀`````ع حيå كانâ هيكلي̀`````ة الأ

 .kجدا kات اأهمية ب�سيطةP ريهاZالهند�سية و

ويبقى ع�ö جو�ستينيان هو الع�ö الذي 

 kكرث –ديدا ‚د فيه من جه̀`````ة املخط§ الأ

بني̀`````ة Pات الديكورات والتزيينات  وكذلك الأ

ك̀`````رث دق̀`````ة ونعومة وجم̀`````ال. و⁄ يبخل يف  الأ

مر ب̀`````اأي عن�ö من العنا�̀`````ö �سواء كان  الأ

Pلك Ãا يخ�̀`````س ا�ستعمال الرخام وتوXيفه 

 mمفرط mب�س̀`````كل ∞`````̀Xوال̀`````ذي ا�ستخ̀`````دم وو

عم̀`````دة اأو يف ت�سفيí اجلدران  �س̀`````واء يف الأ

وامل�ستعمل يف الكنائ�س املحلية, اأو Ãا يخ�س 

الف�سيف�ساء الذي كان يركب دائماk على �سكل 

ر�س Ãظه̀`````ر ومنظر رائع  �سé̀`````اد يغطي الأ

وجميل. 

وق̀`````د اأ�سبح̀`````â مدينة �سو�س̀`````ة عا�سمة 

الولي̀`````ة مزينة يف كنائ�سه̀`````ا الثçÓ العائدة 

جلو�ستينيان, كما اأ�سبحâ مثالk يحتذى به, 

كما �سمل̀`````â النه†سة العمراني̀`````ة التéمعات 

ال�سكنية الريفية والق̀`````رى ال�سغرية.,  و‡ا 

أ�̀`````س الهÓل التي  ي̀`````دل على Pل̀`````ك كني�سة را

كان̀`````â تع̀`````رف قدمي̀`````اk با�س̀`````م نو�ستا“و�س

Naustathmos , وكني�ست̀`````ني يف العرتون 
أو كني�سة  أو اإيريرتون Erythron القدمية, ا ا

ق�̀`````ö ليبيا حيå يق̀`````دم ف�سيف�سائها الرائع 

والبهي والرباق اأجمل اللوحات. 

مر ينطل≤ من ثقافة اإقليمية  وكان هذا الأ

وقومية �ساملة, فنéد يف لوحات الف�سيف�ساء 

الت̀`````ي فر�سâ اأر�سية الكنائ�س يف ق�ö ليبيا 

�سكندري̀`````ة, ولوحات  لوحة ت�س̀`````ور منارة الإ

نهار الكربى مثل اإله نهر النيل  Bلهة الأ ت�سور ا

نهار  Bله̀`````ة الأ يف م�̀`````ö وال�س̀`````ودان وكل من ا

ربعة يف بÓد ال�س̀`````ام : الفرات  الرئي�س̀`````ة الأ

– دجل̀`````ة – العا�س̀`````ي – ب̀`````ردى. اإ�سافة اإ¤ 
لوحات تعرب ع̀`````ن مناXر ت̀`````دل على عاملية 

الثقافة املنطلقة من منطقة �سريينائيك. 

اإن تزاي̀`````د وتكاث̀`````ر الكنائ�س Pات املظهر 

ال̀`````رتيف واملعرب عن الب̀`````ذñ وال�سخاء واملزينة 

أي†ساk الف�سيف�ساء الثمني يف  بالرخام و–وي ا

منطقة �سريينائي̀`````ك يف القرن ال�ساد�س فهي 

تعب̀`````ري وا�سí  وم̀`````ن دون �سك عل̀`````ى �سلطة 

جو�ستيني̀`````ان وعل̀`````ى اإميان̀`````ه وقوت̀`````ه وZناه 

مرباWورية ال�öقية  القت�سادي واملا› يف الإ

يف Pل̀`````ك التاريخ, كما يربه̀`````ن وي�سهر الغنى 

لدى التéمعات واملéتمعات العربية املحلية 

يف املنطقة يف كثافتها وكذلك تطور وتنامي 



∫ƒHÉ°ùµ«¡dG ¿óe ≈ª°ùJ á«æeR IÎa ‘ âfÉc »àdG ∫ƒHÉàæÑdG ¿óe

622011  •ÉÑ`````````````°T    569  Oó`````````````````````©dG569  Oó`````````````````````©dG569

خرى.  الكاثوليكية على ح�ساÜ املذاهب الأ

 èوتظهر احلركة العمرانية تنامي الربام

التزييني̀`````ة م̀`````ن ف�سيف�ساء وتيé̀`````ان واأعمدة 

وملحقاته̀`````ا, وهذا يعني بالطب̀`````ع التاأثريات 

بنية ال�سورية,  امل�ستعارة م̀`````ن �سورية  ومن الأ

وكذلك على الزده̀`````ار والتطور املتنامي يف 

املنطقة يف الق̀`````رن ال�ساد�س وانفتاحها على 

العا⁄ اخلارجي. 

أل̀`````ة القت�سادية, فقد  واأخرياk تبقى امل�سا

قل من  بقي̀`````â منطقة �سريينائيك وعل̀`````ى الأ

 âالقرن الرابع وحتى القرن ال�ساد�س كما كان

عليه احلال �سابقاk عبارة عن منطقة زراعية 

Zنية ومزدهرة, وبل̀`````د رعي وŒارة, Ãعنى 

منطقة ا�ست̀`````رياد وت�سدير وعب̀`````ور للقوافل 

التéارية الربية والبحرية. 

ومهم̀`````ا تك̀`````ن املعلومات املتوف̀`````رة حتى 

أنها  خري, اإل ا ن عن املنطق̀`````ة يف العهد الأ Bال

⁄ تكن كافي̀`````ة, وتبقى خر�س̀`````اء وناق�سة و⁄ 

ت̀`````∞p  بالغر�س وPات فé̀`````وة كبرية Ãا فيها 

ثرية فل̀`````م ت�سمí باإعطاء فكرة  املعطيات الأ

وا�سحة ع̀`````ن الو�سعية التي عرفتها الولية, 

اأي ولية ليبي̀`````ا العليا يف الفرتة الواقعة بني 

575 و 650م والت̀`````ي �سبق̀`````â العهد العربي 

�سÓم̀`````ي. ويبق̀`````ى ال�س̀`````يء الوحيد وهو  الإ

ثرية التي تغني املعرفة عن هذه  الدلئ̀`````ل الأ

ن.  Bالفرتة التي تعترب ‹هولة حتى ال

اأما م̀`````ا يخ�س ق†سية الدي̀`````ن والعقيدة 

 åفاإن املنطقة والتي �سهدت منذ القرن الثال

انت�سارا عل̀`````ى الوثنية و⁄ تتوق∞ مطلقاk عن 

 kمر كان باعثا التط̀`````ور املتÓح≤ , و ه̀`````ذا الأ

اأدى اإ¤ رZد العي�س و“تني اللحمة القومية 

والعقائدية ‡ا �سهل  وي�ö يف دخول القوات 

�سÓمي̀`````ة  بقيادة عمر بن العا�س  العربية الإ

�سÓم ب�سهولة.  وانت�سار الإ

خ†̀`````ö يف ليبيا وهي م̀`````دن : - (توخريا  وه̀`````ي حل∞ امل̀`````دن اخلم�̀`````س Pentapole يف منطقة اجلبل الأ  -1

Taucheirā (توك̀`````را) - Euhespérides اأوه�سبرييدي�̀`````س (بني Zازي )- �سريي̀`````ن Cyrene (قورينا - 

أبولونيا Apollonia(�سو�سة) بتوليمائيك Ptolemais(Wلميثة ) �سحات) - ا

 Barca اإليها مدينة برقة kاأي نف�س حل∞ املدن اخلم�̀`````س ال�سابقة م†سافا Hexapole âحل̀`````∞ املدن ال�س  -2

.(êاملر)

خليل املقداد. درعا مدينة املدائن مدينة الديكابول�س – دم�س≤ 1998 – �س �س 21- 46.   -3

¢ûeGƒ¡dG



∫ƒHÉ°ùµ«¡dG ¿óe ≈ª°ùJ á«æeR IÎa ‘ âfÉc »àdG ∫ƒHÉàæÑdG ¿óe

63 2011  •ÉÑ`````````````°T    569  Oó`````````````````````©dG569  Oó`````````````````````©dG569

4- F. Hours. Le paleolitique en Syrie. In au pays de Baal et d,Astarte 10,000 ans d,art en 

Syrie. Paris 1984. pp 2731-.                                                   

 desCyclades  ة يف الق�سم اجلنوبي من اأرخبيلéلهذه اجلزيرة يف بحر اإي åتريا وهو ال�سم احلدي  �éra  -5

�سي̀`````كÓد و Santorin �سانتورين, وه̀`````و ال�سم الذي ا�ستعمله الÓتني يف العهد البيزنطي ا�ستقاقاk من ا�سم 

القدي�س̀`````ة Zريين.  وت̀`````ريا الذي اأعطى ا�سمه يف العهد الكÓ�سيكي القدمي اإ¤ هذه اجلزيرة قد كان وح�سب 

أو اأحفاد قدمو�س الفينيقي موؤ�س�س مدينة Wيبة. وقد Pهب على راأ�س  �سطورة اأحد املنحدرين ا أو الأ الق�سة ا

جماع̀`````ة من املنيويني لتاأ�سي�س واأعمار اجلزيرة التي كانâ قب̀`````ل Pلك الوقâ م�ستوWنة فينيقية تتبع اأجداد 

قدمو�س, ورÃا اأن هذا التاريخ يعود اإ¤ نهاية القرن الثامن ق.م, اأي فرتة Zزو قبائل الدوريني. 

6- André Laronde. La Cyréne grecque et romaine. Les dossiers d,archeologie no 167. 

1992، pp 6 – 15.                                                                                        

كانâ اأهم القبائل العربية الليبية الكربى املوجودة يف احليز اجلغرايف املمتد من �öق م�ö وحتى خليö� èت   -7

 .âحتى الواحات الداخلية هي : التنحو – امل�سوا�س – اجلرمن kوجنوبا ö†ا فيها منطقة اجلبل الأخÃ

kômai الكوم̀`````اي وهو Œمع قروي لتقا�سم حم�سول الك̀`````ورة  la chôraمع القبائل الليبية البدوية منها   -8

وكذلك �سكان البوادي الذين ميار�سون من جهة الزراعة ومن جهةm اأخرى الرعي. 

كرب ملدينة  ملخ�̀`````س املو�سوع على ال�سكل الت̀`````ا›: عندما ا�ستدت �سوكة ‡لكة �سريين اأ�سبح̀`````â املناف�س الأ  -9

را�سي الليبية ‡ا ولد عداءات وكاد الطرفان الدخول يف احلرÜ من اأجل تر�سيم  و‡لك̀`````ة قرWاê على الأ

 êاWي�سري عداوؤون من مدينة قر åاإ¤ التحكيم بحي ñاحلدود بينهما, ولكن يف النهاية قبل الطرفان الر�سو

خوة الثنني من اأ�öة فيل̀`````ني, وباملقابل ي�سري عداوؤون من مدينة �öت  أ�سهم اأحد الأ باŒ̀`````اه ال�̀`````öق وعلى را

ñ فيلني الثاين باŒاه الغرÜ, ويف املوقع الذي يلتقيان فيه يكون موقع تر�سيم احلدود بني  أ�سهم الأ وعل̀`````ى را

خوة فيلني  مر على �öعة وهّم̀`````ة كل عداء, ويف حال الغ�س اأو اخلداع يقتل الأ الطرف̀`````ني, وبذلك يتوق∞ الأ

 âقي كانÓلفني ك̀`````م, اإل اأن نقطة الت Philénes, علم̀`````اk اأن امل�ساف̀`````ة بني مدينة �öت وقرẀ`````اê تتéاوز الأ
 âعنى اأن �سريين ح�سلÃ ,اوز بعدها عن مدينة �سريين اأكرث من 500كمéت والتي ⁄ يتö� من مدينة Üبالقر

 Íلذلك �سعر اأهل �سريين بالغ ,êا`````̀Wأرباع ململكة قر را�سي الليبية مقابل ثÓثة ا عل̀`````ى  ربع امل�ساحة م̀`````ن الأ

خوة فيلني وا�ستعلâ احلرÜ بني الطرفني.  أيقنوا اأن املو�سوع جاء ب�سبب الغ�س لذلك قتل الأ وا

عداد  ثرية يف الأ أبنيتها الأ 10- �س̀`````وف يتبع هذا املق̀`````ال اإن �ساء اˆ بحå اأخر نخ�س�سه اإ¤ مدن البنتاب̀`````ول وا

الÓحقة. 

أرتيمي�س.  لهة ا 11- ن�سبةk اإ¤ الإ

¥µ
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فريقي̀`````ة, والثقافة  الثقاف̀`````ة العربية ثقاف̀`````ة منت�öة يف �سائ̀`````ر البÓد الأ

 ,kاأفريقيا kأدبا أ ا فريقي̀`````ة منت�öة يف �سائر الدول العربية, ولذلك عندما نقرا الأ

 kأدبا أ ا أدباZ kربياk باملعنى الكلمة بقدر م̀`````ا ن�سعر باأننا نقرا أ ا لن�سع̀`````ر باأننا نقرا

عربياk, ولذلك كانâ اللقاءات امل�ستمرة بني الثقافتني.

يتطرق ه̀`````ذا البحå اإ¤ خ�سائ�س وميزات العÓق̀`````ات الثقافية العربية 

فريقية, وي�سعى اإ¤ بيان تكامليتها.  الأ

.…Qƒ°S óbÉfh ÖJÉc

.…ôØµdG »∏Y ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

 á«Hô©dG áaÉ≤ãdG

á«≤jôa C’G áaÉ≤ãdGh

∞°Sƒj »bÉÑdG óÑY∞°Sƒj »bÉÑdG óÑY

❁
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 اأهمية بن̀`````اء كيان ثق̀`````ايف عربي 
ّ

ويب̀`````ني

اأفريق̀`````ي يف �سبيل مواجهة نزعات التهمي�س 

التي تتعر�س لها الثقافتان. 

كذلك يتطرق اإ¤ اإيقاع احلياة امل�سرتكة 

بني املéموعت̀`````ني, مثل اللغ̀`````ة العربية التي 

فريقية,  يتحدç بها خم�̀`````س �سكان القارة الأ

�س̀`````Óم يف كثري م̀`````ن الدول منذ  وانت�س̀`````ار الإ

 Üدي, وبي̀`````ان اأن ال�سعوÓالقرن ال�سابع املي

فريقية هي �سع̀`````وÜ م�ساملة اBمنة ⁄ ي�سب≤  الأ

لها اأن Zزت اأحدا. 

فارقة  ب̀`````ني العرÜ والأ والتاريخ الثنائي 

ه̀`````و تاريخ �سلم̀`````ي م�سéع عل̀`````ى اإقامة هذا 

الكيان الثقايف. 

فريقية  ثم تتبنّي عوامل حدود القارة الأ

ب̀`````واÜ م�öعة للتبادل  الغنية التي Œعل الأ

فريقي.  الثقايف العربي الأ

م̀`````ن جانب اBخر يتحدç هذا البحå عن 

اأهمية دور املثق∞ يف بناء هذا الكيان الثقايف 

بداع الذي  ويت̀`````م Pكر بع†س اأهل الثقافة والإ

تتéلى يف اإبداعاتهم ووقائع احلياة امل�سرتكة 

فارقة مث̀`````ل وول �سوينكا,  ب̀`````ني الع̀`````رÜ والأ

Bت�سيبي, و�سنغور,  ونادين جورمي̀`````ري, وت�سينوا

وكذل̀`````ك ياأتي الوقوف م̀`````ع �سخ�سية لقمان 

احلكي̀`````م التاريخية التي ول̀`````دت يف اأفريقيا 

وانطلقâ اإ¤ رحاÜ العا⁄ لن�ö احلكمة عرب 

الزمن. 

ويرى البحå اأن دور املثق∞ هو دور بال≠ 

احل�سا�سي̀`````ة يف قيام املعاهدات والتفاقيات 

والكيانات حيå تنعق̀`````د عليه اBمال امل�ساريع 

ن�سانية التنويرية, والوWنية الكربى.  الإ

كذل̀`````ك يرى البح̀`````å اأن بن̀`````اء مثل هذا 

الكي̀`````ان يحتاê اإ¤ دعائ̀`````م وقوائم كي يق∞ 

عليه̀`````ا, وي�ìö البحå جانب̀`````ا من Pلك مثل 

اإقامة قناة ف†سائي̀`````ة ثقافية عربية اأفريقية 

داÜ والعلوم يف flتل∞  Bم�سرتكة, وتب̀`````ادل ال

 ÜÓW ب̀`````ني مراح̀`````ل املناه̀`````è الدرا�سي̀`````ة 

الثقافتني. 

 Üوعق̀`````د اتفاقيات بني ا–̀`````ادات الكتا

الع̀`````رÜ, وا–ادات كت̀`````اÜ اأفريقيا من اأجل 

تفعي̀`````ل دور الثقاف̀`````ة من خ̀`````Óل الزيارات 

ن�سطة الثقافية  الثقافية املتبادلة, واإقامة الأ

 åرموز الثقافت̀`````ني. ويرى البح Üوا�ستقطا

 Üدا Bورة وجود ‹لة ف�سلي̀`````ة تعنى بالö`````̀�

فريقية ترتجم اإ¤ اللغة العربية  العربية والأ

فريقي̀`````ة, وي�سدر م̀`````ع كل عدد  واللغ̀`````ات الأ

أدباء  أو ا حد اأعÓم ا كتاÜ اإبداعي اأو فكري لأ

الثقافتني. 

ي̀`````رى اأن هذا الكيان هو ح�سانة للثقافة 

الت̀`````ي ⁄ يعد يهمها ما ميك̀`````ن اأن تتعر�س له 

من تهمي�س, واأول ما يحققه هذا الكيان هو 

تعزيز م�ساعر النتماء, واإزاحة م�ساعر الغربة 

بن̀`````اء الثقافتني, وهو  والÓانتماء بالن�سبة لأ
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 kوح†سورا kÓيحق≤ لهم ق̀`````وة وتفاع

يف امل�سهد الثقايف العاملي. 

 áaÉ≤ãdG ádÉ°SQ 

ت̀`````وؤدي الثقافة ر�سال̀`````ة اإن�سانية 

هامة, وم̀`````ن خÓلها يتعرف النا�س 

على بع†سهم البع†س, ويقرتبوا من 

بع†سهم البع†س.

الروحية  املو�سيقى  الثقافة هي 

ن�سان من  الت̀`````ي يعزفه̀`````ا نب†̀`````س الإ

Bخ̀`````ر,  أج̀`````ل اأن ي�سمعه̀`````ا اإن�س̀`````ان ا ا

أُن�س, وينتابه اإح�سا�س  في�سعر بن�سوة وا

ولو للحظات باأن ه̀`````ذا العا⁄ لي�س 

 .kموح�سا

اإPاk, الثقافة هي حالة حب من 

اإن�سان Œ̀`````اه اإن�سان اBخر, واملéتمع 

 ö�ف̀`````ون- بك pال̀`````ذي يخلو فيه املثق

القاف- واملثقفون- بفتحها- �سوف 

نه �سوف يبقى يف حالة  يوؤPي بع†سه بع†ساk لأ

متدنية من الرتقاء الثقايف, و�سوف يبقى يف 

 ö†ت– íستات اأبدي يف هوة مطفاأة امل�سابي�

ارŒافاk من قوة الربد الروحي, وهول حلكة 

الظÓم. 

ن�ساين خÓل  علمتن̀`````ا درو�س التاري̀`````خ الإ

ثÓثة اBلف �سنة ما�سي̀`````ة من تاريخ احلركة 

التثقيفية الفعلية اأن البقع اجلغرافية تكون 

قوي̀`````ة قدر ما يتمت̀`````ع مثقفوها بقوة احلرية 

̀`````∞ حر اأن ميثل  pحم, وميكن ملثقÓوق̀`````وة الت

ع�öاk باأكمله. 

أنظ̀`````ر يف مراحل متعددة اأن  لذلك كنâ ا

مهمة ‡ث̀`````ل الثقافة يف اأي بل̀`````د ما, اأو يف 

اأي مدينة, تكون من اأكرث املهمات ح�سا�سية, 

ل اأن  pب nلذا∑ ال�سخ�س الذي ق kا اإحراجاÃور

 له̀`````ذه احل�سا�سية الثقافية يف 
k
 Óيك̀`````ون ‡ث

‹تمعه. 

وكنâ دوما اأنظر اأن ‡ثل القت�ساد يف 
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اأي بلد ما من العا⁄, ليكون م�سوؤولk عن خيمة 

احرتقâ على منعرê نهر, و‡ثل املوا�سÓت 

ليك̀`````ون م�سوؤولk عن �سائ̀`````≤ م�ساك�س خط∞ 

 kفتاة جميلة, و‡ثل الزراعة ليكون م�سوؤول

عن �سي̀`````ارة ده�سâ قطة عل̀`````ى Wري≤ عام, 

وكنâ اأرى اأن ‡ث̀`````ل الثقافة يف Pا∑ البلد, 

يتحّمل ح�سة جيدة من تلك امل�سوؤولية, Pلك 

اأن مهمته هي مهمة تنويرية عامة. 

اإPن, تكم̀`````ن مهمة ‡ثل احلالة الثقافية 

يف ق̀`````وة م�سوؤوليته حتى ع̀`````ن عامل يذهب 

مبك̀`````را اإ¤ معمله, عن عا�س≤ يلتقي حبيبته 

�öاق الروحي  نه ر�سول الإ يف �سالة �سينما لأ

يف ‹تمعه. 

اإنه ر�سول القيم, ر�سول الأخÓق, ر�سول 

احلرية, ر�سول الع�س̀`````≤, ر�سول الفن, ر�سول 

بداع, ر�س̀`````ول الرقي, ر�س̀`````ول احل†سارة,  الإ

وحام̀`````ل اإرç التاري̀`````خ على كتفي̀`````ه, والذي 

ي�ستقب̀`````ل ‡ثل الثقاف̀`````ة ي�سع̀`````ر ب�سيء من 

اخل�سو�سية,

فه̀`````و اإPاk يف ح†öة رج̀`````ل ا�ستنارة اأجّل, 

ي�ستاأن�س وي�ستمت̀`````ع بحالة اجللو�س اإليه, اإنه 

أم̀`````ام كائن معريف يخرب ع̀`````ن احلياة ما قد  ا

 çريه, وميكن له اأن يوؤّول كل حد`````̀Z ليخربه

كة �سواه. pل n pÃ ا لي�سÃ ثقافيا Óتاأوي

 اإنه يحمل ويتفّوì بéمال روحي, لذلك 

مام  pدوم̀`````ا اأرى اأن ‡ثل الثقاف̀`````ة هو اإ âكن

الثقافة يوؤم مثقفي وثقافة بÓده.

أق̀`````ول اإن عÓق̀`````ات التÓحم  م̀`````ن هن̀`````ا ا

ن�ساين هي عÓق̀`````ات فطرية  والتكات̀`````∞ الإ

ن�سان  ن الإ ر�س, لأ Wبيعية بني �سائر �سكان الأ

ن�سان مهما كان موقعه,  هو لÓإ

أو ل�سانه,  أو لون̀`````ه اأو مذهبه, ا أو زمن̀`````ه, ا ا

ن�سان, وله ح≤ عليه.  ن�سان ح≤ يف الإ ولÓإ

اإPا كان هذا التكات∞ Wبيعياk وفطرياk بني 

ر�سية ب�سفة عامة, فاإنه يكون  أبناء الكرة الأ ا

أو  واجباk وفر�ساk ب̀`````ني اأهل الديار املÓ�س≤, ا

املéاور لبع†سه البع†س, اأهل الرتاç امل�سرت∑, 

اأهل الروؤية امل�ستقبلية امل�سرتكة. 

ألتق̀`````ي برئي�س ا–اد  أتي̀`````í › اأن ا لق̀`````د ا

كت̀`````اÜ عموم اأفريقيا, وكذلك برموز الثقافة 

فريقي̀`````ة من خ̀`````Óل م�ساركت̀`````ي يف ندوة  الأ

فريقي̀`````ة التي اأقيمâ يف  الثقافة العربية الأ

ول  ليبي̀`````ا بني 24 - 26 من �سه̀`````ر ت�öين الأ

ألقيâُ بحثاk يف جامعة قاريون�س يف  2010, وا

بنغ̀`````ازي بهذا ال�سدد بع̀`````د اأن كلفني ا–اد 

الكتاÜ العرÜ للم�ساركة يف هذا املوؤ“ر مع 

وفد اجلمهورية العربي̀`````ة ال�سورية الذي ” 

عÓن ع̀`````ن تاأ�سي�س ا–اد  ول مرة الإ في̀`````ه لأ

فارقة بح†س̀`````ور وفود  الكت̀`````اÜ الع̀`````رÜ والأ

فريقية, وكذلك بح†سور  ال̀`````دول العربية والأ

 ,Üدباء العر مني العام ل–اد الكتاÜ والأ الأ
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وح†سور رئي�س ا–اد عموم اأفريقيا . 

أج̀`````ل, اإننا ن�سعر ب�سلة رح̀`````م تاريخية,  ا

وجوارية, واجتماعية بيننا وبني �سائر الدول 

فريقي الذي هو  الت̀`````ي ت�ستقر يف الق̀`````رن الأ

ر�سية  أك̀`````رب قرن على �سطí الك̀`````رة الأ ثاين ا

حيå ت†سم هذه القارة اأكرث من خم�سني دولة 

م�ستقلة تتمتع ب�سيادتها وتتحدç بنحو األ∞ 

 ìلغ̀`````ة, وتق∞ على تاري̀`````خ متاأ�سل من الكفا

بداع, والثورات, وقد قّدمâ ملختل∞ دول  والإ

 âية, وقدمö�نرية عرب العقود الب kالعا⁄ عقول

أيديولوجيات Zاية يف الغنى  ثقافات وفنوناk وا

 Üبوا والتنوع واخل�سوبة وهي دول م�öعة الأ

 ,kواإر�سال kوالنوافذ على الثقافة العربية تلقيا

بواÜ والنوافذ  والدول العربية مفتوح̀`````ة الأ

عل̀`````ى ثقافتها اإر�س̀`````الk وتلقي̀`````اk حيå توجد 

الكثري من النق̀`````اط امل�سرتكة التي من �ساأنها 

اأن تي�öّ �سبل التÓقي والتÓقí الثقايف بني 

أبناء الثقافتني.  ا

 á```«Hô©dG  á```«aÉ≤ãdG  IÉ```«◊G  ´É```≤jEG

 ácÎ°ûŸG á«≤jôa C’G

كما كان العرÜ ب�سفة عامة ل ي�ستغنون 

ع̀`````ن اأفريقيا, فاإنها كذل̀`````ك ل Zنى لها عن 

 .Üالعر

 Üلقد �ساءت الظ̀`````روف اأن يتقا�سم العر

أ�سي̀`````ا واأفريقي̀`````ا, والع̀`````رÜ الذين  قارت̀`````ي ا

�سيوي ينظرون اإ¤ Pويهم  Bال ìيقطنون اجلنا

فريقي, ومنهم اإ¤ �سائر البقاع  يف اجلناì الأ

فريقية Zري  فريقية, وكذلك, فاإن الدول الأ الأ

فريقية العربية,  العربية, تنظر اإ¤ الدول الأ

�سيوي.  Bومنها اإ¤ اأخواتها يف القرن ال

 âمن هذا الواقع املعا�س, “تع kقاÓانط

فريقية Ãزايا  العÓقات الثقافية العربية الأ

وخ�سائ�س تكاملية. 

أن̀`````ا اأفكار اأهل الفك̀`````ر والثقافة  لقد قرا

فريقية, ورZم  أبناء الق̀`````ارة الأ دÜ م̀`````ن ا والأ

أناه̀`````ا مرتجمة اإ¤ اللغة العربية, اإّل  أننا قرا ا

أ  أننا ⁄ ن�سعر بغرب̀`````ة اللغة املرتجمة, بل نقرا ا

أدبا بل�سان قريب اإلينا, ولذلك فاإننا ⁄ ن�سعر  ا

بخÓف كبري عن̀`````د ما فاز الكاتب النيéريي 

داÜ, وعندما  BÓ`````̀ل وو�سوينكا بéائ̀`````زة نوبل 

ف̀`````ازت كاتبة جنوÜ اأفريقي̀`````ا املتاألقة نادين 

داÜ, حني فاز  BÓ`````̀ائزة نوبل لéجوردمي̀`````ر ب

‚يب حمفو® بهذه اجلائزة, ولذلك عندما 

أو (�سهم  أ (�سنوات الطفولة) ل` �سوينكا, ا نق̀`````را

أو (العا⁄ الربجوازي  أت�سيبي), ا اˆ) ل`(ت�سينو ا

الزائل) ل` جوردمير.

ميكننا اأن نرى فيها اإيقاع احلياة امل�سرتكة 

أو توفي≤  أ الطيب �سال̀`````í, ا أننا نقرا كما ل̀`````و ا

احلكيم, اأو Zادة ال�سمان. 

لذلك ت�سكلâ لدينا فك̀`````رة وا�سحة عن 

أبناء القارة ال�سمراء �سواء  مزايا وخ�سائ�س ا

أنغول,  أو ا أكانوا يف بوت�سوان̀`````ا, اأو يف Zينيا, ا ا



á«≤jôa C’G áaÉ≤ãdGh á«Hô©dG áaÉ≤ãdG

69 2011  •ÉÑ`````````````°T    569  Oó`````````````````````©dG569  Oó`````````````````````©dG569

أو �سريالي̀`````ون, اأو مدZ�سقر,  أو ال�سوم̀`````ال, ا ا

أو  أثيوبيا, ا أو ا اأو زميباب̀`````وي, اأو موريتاني̀`````ا, ا

جيبوتي. 

الت̀`````ي يتمتعون  عرفن̀`````ا موا�سع الق̀`````وة 

به̀`````ا دون Zريهم, وهم يقف̀`````ون على جذور 

ح†س̀`````ارات قدمي̀`````ة توؤهلهم ليقف̀`````وا موق∞ 

الندية مع كربى ح†سارات العا⁄ املعا�öة.

أه̀`````ل الثقافة  لذلك –̀`````دç الكثري من ا

واملعرف̀`````ة واحلكم̀`````ة عن �̀`````öورة التÓحم 

فارقة عامة, وبني عموم  الجتماع̀`````ي بني الأ

ن امل�ستقبل امل�س̀`````رت∑ بينهما هو  الع̀`````رÜ, لأ

م�ستقبل اإيéابي, وكان ليوبولد �سنغور يدعو 

اإ¤ توثي≤ العÓق̀`````ات الثقافية والجتماعية 

فارق̀`````ة والعرÜ, واأن –̀`````دç بينهم  ب̀`````ني الأ

عÓق̀`````ات الن�س̀`````ب وامل�ساه̀`````رة والرواب̀`````§ 

نه  �öي̀`````ة احلميمة, وامل�سال̀`````í املتبادلة لأ الأ

فريقانية تتكون من العروبة  كان ي̀`````رى اأن الأ

والزنوجة. 

أي†ساk من  أم̀`````ا بالن�سبة اإ¤ اللغة, فه̀`````ي ا ا

أبناء  العوام̀`````ل احلياتية الت̀`````ي تقّرÜ ب̀`````ني ا

ن اللغ̀`````ة العربية منت�öة يف  املéموعت̀`````ني, لأ

أبناء  فريقية اإ¤ جانب لغات ا اأنحاء القارة الأ

القارة التي تُعد من اأكرث قارات العا⁄ Zنى يف 

 kم احلني∞ جذوراÓس� لغاتها, وقد و�س̀`````ع الإ

ثابت̀`````ة لتعزيز وتوثي≤ ه̀`````ذا التÓحم الثقايف 

عندما و�سل العرÜ يف القرن ال�سابع امليÓدي 

̀`````د ثقافة عربية  اإ¤ �سم̀`````ال اأفريقيا, ‡ا وّل

اأفريقية اأفادت العرÜ, كما اأفادت اأفريقيا, 

�س̀`````Óم يف اأفريقيا ورحب به  فق̀`````د انت�ö الإ

فارق̀`````ة, وبذل̀`````ك انت�öت اللغ̀`````ة العربية  الأ

‡ا اأدى اإ¤ ارتباط �سكان القارة بروحانية 

�س̀`````Óم, وروحانية لغته العربية, وروحانية  الإ

اجلغرافيا العربية التي –توي على الرموز 

�سÓمية املقد�سة لي�س يف احلéاز والقد�س  الإ

فح�سب, بل يف �سائر الدول العربية. 

�سÓمي  لقد اZتنى التاري̀`````خ العربي والإ

ب�سخ�سي̀`````ات عديدة من اأفريقيا, وZدت من 

ن�سيè املéتمع العربي, بل Zدت رموزاk بالغة 

همية يف الرتاç العربي.  الأ

أري̀`````د اأن اأقول اإن ه̀`````ذا النفتاì, وهذا  ا

أ�سهم بفعالي̀`````ة عالية يف  الرتح̀`````اÜ بذات̀`````ه ا

ألفا® اللغ̀`````ة العربية يف ن�سيè عدد  تداخل ا

فريقي, ‡ا fl†س اإ¤  من لغ̀`````ات الل�سان الأ

ولدة لغات اأفريقية جديدة مثل ال�سواحيلي 

يف �öق اأفريقيا.

اإن اإ�س̀`````ادة كي̀`````ان ثقايف عرب̀`````ي اأفريقي 

بناء الثقافتني,  م�س̀`````رت∑ هو حاجة ملح̀`````ة لأ

أن̀`````ه اأن ي†سفي على هذا  وهو بذات̀`````ه من �سا

 kوقوة وح†سورا kÓنى وتفاعZ ∑التاريخ امل�سرت

ملواجهة بع†̀`````س نزعات التهمي�̀`````س التي قد 

تتعر�س لها خ�سائ�س ومقومات الثقافتني. 
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 ∑Î°ûe

يتمت̀`````ع املثق̀`````∞ بخ�سائ�̀`````س ومقومات 

ف̀`````كار والثقافات  �ساعة اأ‰اط الأ توؤهل̀`````ه لإ

واملفاهي̀`````م ووجهات النظ̀`````ر اجلديدة, وهو 

يوؤدي دوراk بارزاk وفعالk يف تعزيزها وجعلها 

 .kمعا�سا kواقعا

حقاÜ والعقود الزمنية كان املثق∞  عرب الأ

هو منّظ̀`````ر املعاهدات والكيان̀`````ات التحولية 

الكربى يف تاريخ ال�سع̀`````وÜ, وكان ال�سيا�سي 

ي�ستاأن�̀`````س بوجهات نظره وما يراه من –ليل 

نه ميتل̀`````ك املخيلة املتقدة التي  م�ستقبلي, لأ

بداعي,  أ�سا�س م̀`````ن اأركان عمله الإ هي ركن ا

ولذلك ه̀`````و قادر عل̀`````ى التخي̀`````ل والتحليل 

والتكهن ب�سكل قريب اإ¤ الدقة.

لذل̀`````ك فاإن عمليات التح̀`````ول الهامة يف 

تاري̀`````خ ال�سع̀`````وÜ والدول, ا�س̀`````رت∑ الثقايف 

وال�سيا�سي يف �سناعتها. 

املثق̀`````∞ كان دوم̀`````اk ميتل̀`````ك البZÓة يف 

أث̀`````ري, وكان ي�ستخ̀`````دم ثقافت̀`````ه, وحééه  التا

خرين ö�Ãوعه  Bوبراهينه يف �سبيل اإقناع ال

 kالتنوي̀`````ري الذي يدعو اإليه. لق̀`````د اأدى دورا

أ�سا�سياk هاماk اإ¤ جانب دور ال�سيا�سي الذي  ا

ميتلك �سÓحي̀`````ة اتخاP القرارات امل�سريية, 

م̀`````ر بتنفيذها ب�س̀`````كل مبا�ö حتى تغدو  والأ

.kومعا�سا kملمو�سا kواقعا يوميا

اإن املثق∞ ه̀`````و ال�سخ�س املنّظر, والعقل 

املدبر, وه̀`````و وا�سع املواثي̀`````≤, واملعاهدات, 

نا�سيد الوWنية, والفن̀`````ون, وهو م�سمم  والأ

عÓم امل�سموع  الرايات اخلفاق̀`````ة, و�سانع الإ

الفل�سف̀`````ات  ومبتك̀`````ر  واملرئ̀`````ي,  واملق̀`````روء 

يديولوجي̀`````ات, وه̀`````و �سانع ث̀`````ورة امللتي  والأ

ل هوية البÓد  uم�سك ö�تfl ميديا, اإنه ب�سكل

والعباد يف موWنه. 

 kزل ف̀`````اإن ا�سم الثقايف يكون بارزا منذ الأ

وحا�̀`````öاk اإ¤ جانب ال�س̀`````م ال�سيا�سي, منذ 

 kالي�س, و�سقراط, و�سك�سبري, ومروراW اأر�سطو

باملتنب̀`````ي, وابن ر�سد اإ¤ �سنغ̀`````ور, و�سوينكا, 

وZوردمي̀`````ري, وẀ`````ه ح�س̀`````ني, ولي�̀`````س انتهاء 

بفوكويام̀`````ا, وهنتغÏ, �سواء اأكان هذا الدور 

ن املثق∞ ميكن له اأن  أو �سلبي̀`````اk لأ اإيéابي̀`````اk, ا

يوؤدي دوراk �سلبياk ويكون �öيكاk لل�سيا�سي يف 

ك̀`````وارç كربى, بل قد ت�سهم اأفكاره يف تكوين 

مر بالن�سبة  �سخ�سية �سيا�سي̀`````ة �سلبية كما الأ

ن�س̀`````ان اجلبار والقوي  ف̀`````كار نيت�سه عن الإ لأ

وال�سوبرم̀`````ان, و“ثيل بع†̀`````س ال�سخ�سيات 

فكار  القيادي̀`````ة الكربى التي “ثل̀`````â هذه الأ

أث̀`````رت به̀`````ا ب�سكل �سلب̀`````ي, وبالتا› قادت  وتا

ن�سان بغنى  العا⁄ اإ¤ حروÜ ومعار∑ كان الإ

عنها. 

ف̀`````كار ال�سيا�سية هي  من هن̀`````ا ف̀`````اإن الأ

اأفكار بالغة احل�سا�سي̀`````ة, و–تاê اإ¤ الكثري 
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 êوكذلك –تا ,ìö�من التف�سري والتاأويل وال

�سب̀`````اÜ التي فéرت تلك  اإ¤ املنا�سب̀`````ات والأ

أ�سباباk �سخ�سية للكاتب,  أكانâ ا فكار, �سواء ا الأ

أ�سباباk جماعي̀`````ة, ولذلك فاإننا لن�ستطيع  أو ا ا

اأن نفّرق بني الث̀`````ورات الفكرية التي Xهرت 

يف العا⁄, وب̀`````ني احلربني العامليت̀`````ني, �سواء 

أكان̀`````â اأفكاراk ومذاهب عدمية, اأو وجودية,  ا

أوتنويرية.  اأوفانتازية, ا

بن̀`````اء على هذه العÓق̀`````ة ميكننا اأن نرى 

فكار يف وقتنا الراهن,  تهاوي الكثري م̀`````ن الأ

أو تعر�سه̀`````ا للحرê ال�سدي̀`````د, مثل ما ميكن  ا

ن�سان  أو الإ ن�سان النفعي, ا ت�سميته بفل�سفة الإ

ن�سان  أو الإ ن�سان الطائف̀`````ي, ا أو الإ القبل̀`````ي, ا

ن�سان  بي†س مقابل الإ ن�سان الأ أو الإ القومي, ا

أو  ا يديولوج̀`````ي,  الأ ن�س̀`````ان  الإ أو  ا �س̀`````ود,  الأ

ن�سان املكيافيلي,  أو الإ ن�سان الرباجماتي, ا الإ

 âن�سانية التي اأحدث ‰اط الإ وZريها من الأ

 · Bث̀`````اراk �سلبية يف الر�سي̀`````د احل†ساري لÓأ ا

 .Üوال�سعو

يتمتع املثق̀`````∞ ب�سحرية التاأثري, ويحالفه 

نه يعي�س  قناع لأ أل̀`````ة الإ النéاZ ìالباk يف م�سا

اأفكاره وقناعاته ويتغلغل يف دواخلها. 

أين̀`````ا يف الع̀`````ا⁄ ويف flتل̀`````∞  ولذل̀`````ك را

ديب ال�سيا�سي,  حقاÜ الزمنية ثنائي̀`````ة الأ الأ

ديب يعمل يف  ديب, ف̀`````كان الأ وال�سيا�س̀`````ي الأ

 ,kأدبا احلقل ال�سيا�سي, وكان ال�سيا�سي يكتب ا

ديب يخلّ∞ مواق∞ �سيا�سية, فاإن  وكما اأن الأ

أدبية.  ال�سيا�سي يخلّ∞ اأعمالk ا

̀`````∞ -وهنا اأعني  pم̀`````ن هنا, فاإن دور املثق

∞ بك�̀`````ö القاف- هو  pع الثقاف̀`````ة, املثق pمبد

دور بال̀`````≠ احل�سا�سية يف احلركات والثورات 

Bم̀`````ال امل�ساريع  والكيان̀`````ات, وتنعق̀`````د عليه ا

ن�سانية التنويرية, والوWنية العظمى.  الإ

 á«≤jôa C’G á«Hô©dG áaÉ≤ãdG â«H

اإن بن̀`````اء اأي بي̀`````â يحت̀`````اê اإ¤ اأر�سي̀`````ة 

�سلب̀`````ة مقاوم̀`````ة لله̀`````زات التي ميك̀`````ن لها 

اأن –̀`````دç مع م̀`````رور الزم̀`````ن, ومانعة �سد 

مر فاإننا  ال�öوñ والت�سدع̀`````ات, وحقيقة الأ

ألقين̀`````ا  اإPا ا�ستدرن̀`````ا اإ¤ ال̀`````وراء قلي̀`````kÓ, وا

نظرة خلفية اإ¤ ما�س̀`````ي العÓقات العربية 

فريقية, �سÔى باأن اأجدادنا اأولÄك و�سعوا  الأ

أ�سا�سي̀`````ة لبن̀`````اء عÓق̀`````ات عامة يف  قوائ̀`````م ا

أبناء القارتني, و⁄  flتل∞ مناحي احلياة بني ا

يرتكوا ما�سياk �سلبياk م�سحوناk بيننا, بل تركوا 

�سفحة نا�سعة البيا�س فيما بيننا. 

 لن̀`````ا �سفح̀`````ات التاري̀`````خ الثقايف 
ّ

تب̀`````ني

والجتماعي امل�سرت∑ باأنهم التقوا وتعارفوا 

خ̀`````Óل عقود مدي̀`````دة من الزم̀`````ن اأكرث ‡ا 

أر�سوا قوائم بناء عÓقات  ن, وا Bنحن عليه ال

جواري̀`````ة, واقت�سادي̀`````ة, وديني̀`````ة, وتراثي̀`````ة, 

وثقافي̀`````ة, ومعرفية بني �سائر العرÜ, و�سائر 

أو  أكانوا عرباk, ا فريقية �سواء ا أبن̀`````اء القارة الأ ا
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ألوان واأWياف املéتمع  م�سلمني, اأو من �سائر ا

فريقي. الأ

الغن̀`````ى  بعوام̀`````ل  تتمت̀`````ع  اأفريقي̀`````ا  اإن 

واخل�سوبة يف حدودها من كل اجلهات, من 

Wلنطي, والبحر  املحي§ الهندي, واملحي§ الأ

حمر, والبحر املتو�س§, وقناة ال�سوي�س.  الأ

وتُعد اأفريقيا من اأقدم البقاع اجلغرافية 

 åر�س, حي املاأهول̀`````ة بال�سكان على �سطí الأ

” اكت�س̀`````اف حفري̀`````ات تدل عل̀`````ى الوجود 

الب�̀`````öي فيها منذ �سبعة مÓيني �سنة, وترى 

ر�̀`````س التي راأت  ثار باأن ه̀`````ذه الأ Bبع†̀`````س ال

اأن تتخ̀`````ذ من اأفريقيا ا�سم̀`````اk لها اإ¤ جانب 

ر�س, اأن هذه  ت�سميات اأخواتها من قارات الأ

القارة هي اأ�سل الوجود الب�öي.

لقد ب̀`````داأت كتاب̀`````ة اأو¤ �سفحات �سéل 

 kي من̀`````ذ 3300 ق.م تقريباö`````̀�التاري̀`````خ الب

يف �سم̀`````ال اأفريقي̀`````ا ببزوÆ ‚̀`````م احل†سارة 

الفرعوني̀`````ة يف م�̀`````ö القدمي̀`````ة, وهي تُعد 

أق̀`````دم احل†سارات بقاءk يف تاريخ  واحدة من ا

احل†سارات الب�öية. 

فريقي الذي �سم   ولعلs –قي≤ ال–اد الأ

فريقية يف 26/ يونيو 2001م كان  ال̀`````دول الأ

منéزا انعطافياk هام̀`````اk بالن�سبة لهذه القارة 

أ�س̀`````كال املعاناة  ألوان وا التي تفاقم̀`````â فيها ا

ب�سب̀`````ب الت�ست̀`````â, وب�سب̀`````ب التدخÓت التي 

أبناء  أ�سهم̀`````â يف ن�سوÜ نزاع̀`````ات حادة بني ا ا

ر�س الواحدة,  اللون الواحد, واأ�سح̀`````اÜ الأ

وال–̀`````اد هو رد فعل عل̀`````ى تلك املحاولت 

التي عملâ يف �سبي̀`````ل اإ�سعاف هذه القارة, 

ال–̀`````اد هو قوة, وهذا ال–̀`````اد يي�öّ بناء 

فريقية وبني  عÓقات قومية بني الق̀`````ارة الأ

أبناء العا⁄, فاأنâ تدخل اإ¤ وليات  flتل̀`````∞ ا

اأفريقي̀`````ة متحدة, تدخ̀`````ل اإ¤ دول اأفريقية 

متح̀`````دة, تدخل اإ¤ ‡الك اأفريقية متحدة, 

تدخل اإ¤ جمهوريات اأفريقية متحدة. 

نك تبني عÓقة  مر ل يختل∞ كثرياk, لأ الأ

مع /ا–اد اأفريقي/ وهذا بذاته من العوامل 

املي�̀`````öة لبن̀`````اء كيان ثقايف عرب̀`````ي اأفريقي, 

دباء  مان̀`````ة العامة ل–̀`````اد الأ واأX̀`````ن اأن الأ

 kهاما kميكنها اأن تلعب دورا Üالع̀`````ر Üوالكتا

عÓم  اإ¤ جان̀`````ب ‹ل�̀`````س وزراء الثقافة والإ

ن العمل  العرÜ من اأجل ولدة هذا الكيان لأ

يف هذا امل�سعى يحتاê اإ¤ جهد جماعي. 

�سا�سية يف  تُعد الثقافة من املرتكزات الأ

 âن�ساين, واأن �سبيل التق̀`````ارÜ والتÓح̀`````م الإ

أو اإ¤ �سعب  ميكن̀`````ك اأن “ي̀`````ل اإ¤ دول̀`````ة, ا

من خÓل التعرف عل̀`````ى ثقافته, ودوماk فاإن 

يديولوجيات تت�سكل وتتعزز يف  العقائ̀`````د والأ

العقول والنفو�س م̀`````ن خÓل التلقي الثقايف 

والفكري والفني واملعريف. 

 ö�اإن املر�س̀`````ل ال̀`````ذي هو املثق̀`````∞ -بك

الق̀`````اف- ي�سنع Pائق̀`````ة ومفاهي̀`````م املتلقي 
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أتيí › اأن اأكتب  املثق∞ -بفتí القاف- لقد ا

خرية }اإمام احلكمةz عن اأحد اأهم  روايتي الأ

اأقط̀`````اÜ احلكمة يف التاري̀`````خ الب�öي, وهو 

لقمان احلكيم ال̀`````ذي ولد وانطل≤ اإ¤ �سائر 

فريقية.  اأنحاء العا⁄ من رحم هذه البيÄة الأ

لقد تعّرفâ على خ�سائ�س هذه البيÄة, 

وعل̀`````ى خ�سائ�̀`````س الق̀`````وة الت̀`````ي يتمتع بها 

اإن�سانه̀`````ا, لاأعني الق̀`````وة الع†سلية فح�سب, 

لد, وال�سرب, قوة –ّمل الق�سوة,  nبل ق̀`````وة اجل

قوة الن†سè, قوة احلكمة, قوة دف≤ امل�ساعر 

ن�سانية.  الإ

ن�سان يتمتع بقوة حب هائلة لي�س  اإن هذا الإ

نحو قارته فق§, بل نح̀`````و الب�öية جمعاء, 

ن�ساين  وقلبه بالفع̀`````ل يت�سع لهذا احل̀`````ب الإ

الكبري, وهذه هي اإحدى خ�سائ�سه. 

ن�سانية, وهذا  ولول كل هذا احلب نحو الإ

القل≤ على م�سريها من النعرات والنزعات, 

ملا اأقبل على احلكمة, ومÓأ العا⁄ ببديع هذه 

احلكمة, ولذلك فاإن �سي̀`````د احلكمة املولود 

فريقية, واملتمتع بخ�سائ�س  ر�س الأ على الأ

اإن�سانه̀`````ا ه̀`````و رج̀`````ل عاملي و�سط̀`````ي حظي 

لوان,  ديان واملعتق̀`````دات والأ بتقدي̀`````ر كل الأ

قوام, وبالن�سبة لنا فقد احتفى  واللغات, والأ

به القراBن الكرمي اإ¤ درجة اأن حملâ �سورة 

كاملة ا�سمه, واحتفى به الفقه. 

أريد اأن اأقول باأن وجود مثل هذا الرجل  ا

 âميك̀`````ن له اأن يع̀`````زز دعائم بن̀`````اء هذا البي

فريقي. الثقايف العربي الأ

ن�ساين ومن  خ̀`````اء الإ اإنه ين�̀`````ö ر�سالة الإ

أف̀`````كاره على �سبيل املثال ق̀`````ول رجل له: اأي  ا

علم اأوث≤ يف نف�سك? 

قال: تركي مال يعنيني 

 ?ö� خر: اأي النا�سBجاء �سوت ا

أج̀`````اÜ: ال̀`````ذي ل يبا› اأن ي̀`````راه النا�س  ا

م�سيÄا. 

 ö�ل تعا :âثم اأ�ساف بعد �سيء من �سم 

حم≤, واإن كان Pا جمال, انظر اإ¤ ال�سي∞  الأ

ما اأح�سن منظره. 

تق̀`````دم اإليه ثÓثة رجال من بعيد, وما اإن 

دنوا منه حتى �سب≤ اأحدهم �سوته: 

ن�سان يا حكيم?  اأي اخل�سال خري لÓإ

جاب̀`````ة اإ¤ اأن بلغه الرجال  “ّه̀`````ل يف الإ

الثÓثة فقال: الدين.

قال ال�سوت Pاته: فاإPا كانâ اثنتني.

اأجاÜ: الدين واملال. 

 âا كانPقال الرجل الثاين على الفور: فاإ

ثÓثة يا حكيم 

اأجاÜ: الدين, واملال, واحلياء. 

أربعة  اأردف ال�سوت نف�سه: اإPا كانâ ا

قال: الدي̀`````ن, واملال, واحلي̀`````اء, وح�سن 

اخلل≤. 

 ?kخم�سا âا كانPفاإ :åقال الرجل الثال
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ق̀`````ال: الدين, وامل̀`````ال, احلي̀`````اء, وح�سن 

اخلل≤, وال�سخاء. 

 ?kستا� âا كانPاته: فاإP قال ال�سوت

ن اجتمعrâ فيه اخل�سال اخلم�س,  nقال: م

فهو تقي نقي, وˆ و›. 

ق̀`````ال Pلك وم†س̀`````ى يف �سبيله, عند Pا∑ 

حلقه �سوت رجل يهرول

: ان�سحني يا لقمان 
k
 Óاإليه قائ 

توق∞ لقمان حتى حل≤ به الرجل فقال: 

أنعم علي̀`````ك, وانعم على �سكر∑,  أ�سك̀`````ر ملن ا ا

فاإنه لبقاء للنعم̀`````ة اإPا كفرت, ول زوال لها 

اإPا �سكرت. 

أثن̀`````اء Pلك تقدم اإلي̀`````ه جمع اBخر من  يف ا

النا�س, عند Pا∑ تقدم رجل اإ¤ لقمان فقال 

له: اأنâ لقمان, اأنâ عبد بني احل�سا�س. 

قال: نعم 

�سود?  قال: فاأنâ راعي الغنم الأ

ق̀`````ال: اأما �س̀`````وادي فظاه̀`````ر, فما الذي 

يعéبك من اأمري? 

ق̀`````ال الرج̀`````ل: وطء النا�̀`````س ب�ساẀ`````ك, 

وZ�سيهم بابك, ور�ساهم بقولك. 

قال: يا بن اأخي, اإن �سنعâ ما اأقول لك 

كنâ كذلك 

قال: ما هو? 

قال: Z†سي ب�öي 

قال الرجل: واأي? 

اأجاÜ: كفي ل�ساين 

قال الرجل: واأي? 

اأجاÜ: عفة مطعمي 

قال الرجل: واأي? 

اأجاÜ: حفظي فرجي 

قال الرجل: زدين 

قال: قيامي بعدتي 

قال الرجل: زدين 

قال: وفائي بعهدي 

قال الرجل: زدين 

قال: تكرميي �سيفي 

قال الرجل: زدين 

قال: حفظي جاري 

قال الرجل: زدين 

قال: ترك̀`````ي مال يعنيني, ف̀`````ذا∑ الذي 

�سربين كما ترى. 

اإنه ر�سول احلكمة التي انطلقâ من هذه 

ر�س وات�سعâ لها رحابة العا⁄.  الأ

 اإن وج̀`````ود مث̀`````ل ه̀`````ذه ال�سخ�سي̀`````ات 

التاريخية العاملية تزيí الكثري من احلواجز 

الت̀`````ي ميكن اأن تُن�سب بني الطرفني, خا�سة 

أنه̀`````ا �سخ�سيات ثقافية بامتياز, وهي كنوز  وا

ثقافية واإرç ثقايف تتمتع به هذه القارة.

م̀`````ر فق̀`````د تعرفن̀`````ا عل̀`````ى  وحقيق̀`````ة الأ

أي†ساk من  فريق̀`````ي ا ن�سان الأ �سيكولوجي̀`````ة الإ

عم̀`````ال روائية بّينâ معاناة  خÓل قراءاتنا لأ
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أدبية كتبها  �سود, وهي اأعم̀`````ال ا ن�س̀`````ان الأ الإ

مبدع̀`````ون ومبدعات من �ست̀`````ى اأنحاء العا⁄, 

مريكية ال�سوداء / ولعلي اأPكر الروائي̀`````ة الأ

ت̀`````وين موري�سون/ الت̀`````ي ا�ستطاعâ اأن تقدم 

�س̀`````ود ب�سكل روائي  ن�سان الأ �سيكولوجي̀`````ة الإ

–ليلي بارع. 

وق̀`````د دع̀`````â الروائي̀`````ة موري�س̀`````ون اإ¤ 

بي†س, ومن Pلك  �س̀`````ود والأ الت�سال̀`````í بني الأ

دعâ اإ¤ عا⁄ �سلمي ع̀`````ام بني جميع �سكان 

ر�س. الأ

أ�سخا�س,  ال�سÓم فكرة اإن�سانية يوؤمن بها ا

وي�سعون م̀`````ا بéهدهم يف �سبيل ن�ö ال�سÓم 

يف النا�̀`````س, كما اأن احلرÜ فك̀`````رة يوؤمن بها 

 ö�هدهم يف �سبيل نéأ�سخا�س, وي�سعون ما ب ا

القتال يف النا�س. 

ن�سان اأن يكون من دعاة ال�سÓم,  وميكن لÓإ

أو م̀`````ن دعاة احلرÜ مهما كان موقعه, ولكن  ا

Zلب ن̀`````رى اأن الذين تعر�سوا للظلم  على الأ

أك̀`````رث النا�س دعوة  والق�سوة واحل̀`````روÜ هم ا

نهم Pاقوا وبال احلروÜ, وليريدون  لل�سÓم لأ

أنهم ي�سعون  اأن يروه̀`````ا ويعي�سوها ثانية, كما ا

ولدهم واأحفادهم.  لتاأمني حياة م�ساملة لأ

دW Üري≤ فعال للدعوة اإ¤ ال�سÓم, والأ

مريكية احلا�سلة على جائزة  الروائية الأ

داÜ توين موري�س̀`````ون تُعد من دعاة  BÓنوبل ل

ال�سÓم يف العا⁄ من خÓل اأعمالها الروائية 

الت̀`````ي تطالب فيه̀`````ا بتطبي̀`````ع العÓقات بني 

ال�سود والبي†̀`````س يف اأمريكا والعا⁄, وتطالب 

�سود حقوقه اإ¤ جانب اأخيه  باأن ميار�̀`````س الأ

بي†س.  الأ

 kية �سخ�سياö�هذه العن âوهي كاتبة عان

أة �سوداء.  كونها امرا

 Ö```∏≤H Ö```àµJ »```àdG AGOƒ```°ùdG á```«FGhôdG

 ¢†«HCG

أة م�سنة تب̀`````دو واثقة من خربتها يف  امرا

أتاì لها عملها يف كتابة  احلياة, قراأت كثرياk, وا

الرواية التع̀`````رف على الكثري من املéتمعات 

والعادات والتقاليد واملفاهيم. 

“تلك موري�سون مقدرة على تقييم النا�س 

م̀`````ن خÓل النظ̀`````ر اإ¤ وجوههم وهي بذلك 

ت�سبه العرافات والكاهنات واحلكيمات. 

أرديلياووفورد/ وهذا ا�سمها  تعد /كل̀`````و ا

احلقيقي من �سي̀`````دات الرواي̀`````ة يف اأمريكا 

و–ظ̀`````ى رواياتها باإقب̀`````ال �öيحة كبرية من 

الق̀`````راء الذي̀`````ن يبحثون عن قيم̀`````ة املعرفة, 

وقيم̀`````ة احلكمة, وقيمة العتدال مع النف�س 

خرين.  Bومع ال

رZ̀`````م م�ساهد العن∞ الت̀`````ي ت�سورها يف 

رواياته̀`````ا, ي�سعر القارÇ باأنه̀`````ا تكتب بقلب 

خط̀`````اء  أبي†̀`````س, وتدع̀`````و اإ¤ ت�سحي̀`````í الأ ا

 íن�س̀`````ان بو�سع̀`````ه اأن يفت ن الإ التاريخي̀`````ة, لأ

�سفحات جديدة يف عÓقة اإن�سانية جديدة. 
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 kÉ«FGhQ AGOƒ°ùdG ÉµjôeCG áHôŒ Ëó≤J

ألوان  فتح̀`````â موري�س̀`````ون عينيها عل̀`````ى ا

أبناء وبنات  ال�سطهاد الت̀`````ي يتعر�س له̀`````ا ا

قومها من ال�سود يف اأمريكا. حدثها والدها 

ق�س�س̀`````ا كثرية عن املعاناة, عندئذ مالâ اإ¤ 

 â– يف املكتبة âالقراءة تق̀`````ول: /لقد ع�س

Wفال  ن كل كتب الأ ر�س̀`````ي لأ يف الطاب̀`````≤ الأ

كانâ هنا∑/. 

عندم̀`````ا بلغ̀`````â الثانية ع�̀`````öة منحتها 

أنتوين الذي  الكاثوليكي̀`````ة ال�سم املعم̀`````داين ا

اخت�öت̀`````ه اإ¤ توين. بع̀`````د Pلك تزوجâ من 

املهند�̀`````س املعم̀`````اري هارول̀`````د, و” الفراق 

 Üواإ‚ا êبينهما بعد �سنوات قليلة من الزوا

Wفلني. 

عندئ̀`````ذ خطر لها اأن تعرب عن نف�سها من 

خÓل الكتابة وتقدم /Œربة اأمريكا ال�سوداء 

 âنها اأدرك املحددة اإ¤ العا⁄/ بقلم ن�سوي لأ

عم̀`````ال الق�س�سية حول العبودية  اأن: /كل الأ

كتبها رجال/. 

⁄ يكن اأمام الروائي̀`````ة توين موري�سون اأن 

أبناء قومها اإل من خÓل الرواية,  تدافع عن ا

ولذل̀`````ك فاإن معظ̀`````م اأعماله̀`````ا تتحدç عن 

العÓقة بني ال�سود والبي†س يف اأمريكا, وهذا 

ما اأك�سب هذه الروائية �سهرة عاملية.

–̀`````اول موري�س̀`````ون من خ̀`````Óل اأعمالها 

الروائي̀`````ة اأن تقدم حالة م̀`````ن الÓتوازن يف 

ن�سانية يف كثافة ‹تمع متنوع,  العÓقات الإ

أو ⁄ تعمد-  وهي بالوقP âاته -�سواء عمدت, ا

ن�سانية Zري  ت�سل̀`````§ ال†س̀`````وء على املي̀`````ول الإ

نها عانâ بق�سوة يف Wفولتها,  ال�سوية, رÃا لأ

 ßعل̀`````ى احلياة بداأت تلح âوعندما انفتح

�سيÄا م̀`````ن التميز الل̀`````وين, اأو رÃا العرقي, 

 Üد وهن̀`````ا اأX̀`````ن باأن الدخ̀`````ول اإ¤ ع̀`````ا⁄ الأ

ثبات  بالن�سبة ملوري�سون كان Ãثابة املحاولة لإ

أو  بداع ليقت�ö على جن�س ا النف�̀`````س, واأن الإ

 ,Æعلى النبو ö`````̀�ل̀`````ون اأو عرق بقدر ما يقت

والذكاء, واملوهبة الب�öية, وهنا مرة اأخرى 

دÜ, ول �سوت  خÓ�س ال�سديد ل̀`````Óأ نرى الإ

 âلديه̀`````ا يعلو على �سوت القل̀`````م, فا�ستطاع

مريكي̀`````ة الز‚ية اأن تنتزع  هذه الروائية الأ

أو لقل  الع̀`````رتاف العاملي Ãوهبته̀`````ا لتُتnّوê, ا

 .Üدا BÓائزة نوبل لéلّل ب nلتُك

حرى بطÓتها  أو بالأ اأبطال موري�س̀`````ون, ا

يعانني م̀`````ن حالة الZ̀`````رتاÜ حتى وهن يف 

�̀`````öة. ويبدو اأن التمييز العن�öي  ح†سن الأ

بح≤ ال�سود بل̀`````≠ مع موري�سون Pروته اإP اإنها 

⁄ تع̀`````د ترى يف العا⁄ اإل ال�سواد, وبهذه القوة 

 Üلتُدخله اإ¤ رحا Çي القار nد يديها اإ¤ يد“

عاملها الروائي. 

 Ö«gôdG ∞æ©dG

أه̀`````وال العن∞ بح≤  ت�س̀`````ور موري�س̀`````ون ا

ال�س̀`````ود يف رواياته̀`````ا, وهذا يéعله̀`````ا توؤدي 
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دÜ كما  وXيفة �سيا�سية بامتياز من خÓل الأ

احلال مع Zابرييل Zار�سيا ماركيز. 

�سخ�سياتها تعاين حتى من اأقرÜ النا�س 

اإليه̀`````ا, ولعّل /بيك̀`````ول لبريد ل̀`````وف/ هي 

أ�سد  أملا وفéيعة يف روايتها /ا كرث ا النموêP الأ

العيون زرقة/. 

يف هذه الرواية تعرب موري�سون عن حالة 

أنف�سهم,  �̀`````öوي حتى بني ال�س̀`````ود ا التي̀`````ه الأ

ب�سب̀`````ب املعان̀`````اة ال�سديدة الت̀`````ي يتعر�سون 

لها, والتي ت̀`````وؤدي اإ¤ ولدة نزعات Zاية يف 

ال�سلبي̀`````ة, وبالطب̀`````ع فهي ح̀`````الت لتقع مع 

�سوي̀`````اء, بق̀`````در ما تقع م̀`````ع الذين يعانون  الأ

�س̀`````ل, فت†سخم هذه  اأمرا�س̀`````ا نف�سي̀`````ة بالأ

املعاناة هذه احلالة لديهم. 

بتقديري فاإننا نحت̀`````اê اإ¤ انتباه �سديد 

أ ه̀`````ذه احل̀`````الت يف كتاب̀`````ات  ونح̀`````ن نق̀`````را

موري�سون. 

أ�س̀`````د العيون زرقة/ يقع من  الظلم يف /ا

Ü, واأي �سكل من  اأقرÜ النا�س, األ وه̀`````و الأ

الظلم القا�سي ه̀`````ذا الذي يحيل البطلة اإ¤ 

كائنة مهوو�سة يف النهاية لتتعل≤ بعيني دمية 

زرقاوين.

 تق̀`````ول موري�سون: /اأعي العن∞ الرهيب 

خرين,  Bم الÓ`````̀ي واجله̀`````ل املتعمد واجلوع لإ

 â– به kم اأين اأقل وعياZر kلك دائماP أع̀`````ي ا

Xروف معينة/. 

 والواق̀`````ع ف̀`````اإن موري�س̀`````ون ت�سق§ اBلم 

ووقائع املقربني لها على �سخ�سياتها يف بع†س 

مواقع كتاباته̀`````ا تتحدç عن عا⁄ روايتها: /

 âأ�س̀`````د العيون زرق̀`````ة اأعتقد اأين ا�ستعمل يف ا

اإمي̀`````اءات وبع†س احلوار ‡ا اأPكره عن اأمي 

يف اأماكن معينة وبع†س اجلغرافيا/. 

 âدوى الكتابة, توا�سلéب âعندما اأح�س

مر على حممل اجلد ب�سكل  معها واأخذت الأ

اأكرب بحيå اقرتن̀`````â حياتها بالكتابة خا�سة 

بعد احتفاء النقاد بها, ومنحها جوائز دولية 

وحملية عديدة ومقارنته̀`````ا بكبار الروائيني. 

 kفاقاB ولعل روايتها }اأZنية �سليمانz فتحâ لها ا

رحب̀`````ة للدخول اإ¤ ع̀`````ا⁄ الرواية بقوة, وقد 

فازت بéائزة ‹موعة نقاد الكتاÜ الوWنية 

�سنة 1997 وهي ملحمة ريفية جعلâ النقاد 

يقارنونها باأجواء Zابرييل Zار�سيا ماركيز. 

 kحيا kجاPتاأتي روايتها /�سول/ لتعطي ‰و

عن حالة الZرتاÜ يف ‹تمعها اإ¤ درجة اأن 

ال�سديقة وه̀`````ي مع �سديقتها القريبة ت�سعر 

بالZرتاÜ عنه̀`````ا, ف` �سول بي�س تلتقي ب` نيل 

راي̀`````â يف اأوهايو, ومن خ̀`````Óل هذه العÓقة 

نتعرف على العزلة التي تفر�س عليهما حتى 

من قبل الرجال, فŒÓ̀`````دان من ي�ساركهما 

حياتهما. 

كرث املوا�سيع  اإن توين موري�سون تتعر�س لأ

ح�سا�سية يف كتاباتها وبالتا› تفتí �سفحات 
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 kودوما ,èمريكي بذكاء وخربة ون†س املéتمع الأ

تطرì العÓقة مابني البي†س وال�سود نف�سها 

همية التي تكم̀`````ن يف هذا  بق̀`````وة.  ولع̀`````ل الأ

الط̀`````رì هي اأن الق̀`````ارÇ ي�ستنتè بعد تفرZه 

فراد لميلكون  من روايات موري�س̀`````ون اأن الأ

أبناء املéتم̀`````ع الذي يعي�سون  اإل اأن يكون̀`````وا ا

فيه ويتاأثروا Ãعطياته, واأي خلل يف املفهوم 

الجتماعي, اأو يف الرتكيبة الجتماعية يدفع 

فراد, وبالطبع فاإن الكاتبة  �öيبته هوؤلء الأ

فريقية  أة عن وقائ̀`````ع احلياة /الأ تكتب بéرا

مريكي̀`````ة/ كم̀`````ا ت�سميها ولذل̀`````ك عندما  الأ

أثارت روايتها /الفردو�س/ نقا�سات حادة يف  ا

و�س̀`````اط الثقافية والجتماعية اأجابâ عن  الأ

�سÄلة باأنها لتبا› مادامâ “�سك  كل تلك الأ

بقلمها وتوا�سل الكتابة. 

 »°üî°ûdG ¤EG »îjQÉàdG áªLôJ

 و�سعâ توين موري�سون بع†س ال�öوحات 

ح̀`````ول كيفية الكتابة لديها يف كتابها النقدي 

/اللع̀`````ب يف الظ̀`````Óم/ وهو كت̀`````اÜ ي†سيء 

أ�سلوبها ال�öدي الروائي.  جوانب هامة من ا

تروي في̀`````ه تفا�سيل عملي̀`````ة الكتابة لديها, 

و‡̀`````ا تقول: لقد كان Pل̀`````ك.. اأردت ترجمة 

 kÓويW kوقتا âالتاريخي اإ¤ ال�سخ�سي, ق†سي

حماولة فهم ماجعل العبودية بتلك الب�ساعة, 

�سارة اإ¤  وبقراءة بع†̀`````س الوثائ≤ لحظâ الإ

أبدا ب�س̀`````كل كاف: اللéام,  �س̀`````يء ⁄ يو�س∞ ا

Pلك ال�سيء الذي كان يو�سع يف اأفواه العبيد 

لعقابهم واإخرا�سهم دون اأن مينعهم Pلك من 

العمل.

 ق†سي̀`````â وقتاW kويkÓ حماول̀`````ة اكت�ساف 

�سكل Pلك ال�سيء. 

 âأ عبارات متكررة مثل: و�سع أق̀`````را كنâ ا

أو كما يقول اإيكويانو:  اللé̀`````ام يف فم جيني, ا

 Üأة تق∞ قر أي̀`````â امرا Pهبâ اإ¤ املطبخ ورا

الفرن وكان يف فمها جلام. فقلâ: ماPا∑? 

 فاأخربين اأحدهم. 

أره̀`````ب من هذا يف  أر �سيÄ̀`````اk ا  فقل̀`````â: ⁄ ا

أ�ستط̀`````ع تخيل Pلك  حيات̀`````ي كلها, لكن̀`````ي ⁄ ا

ال�سيء. 

هل كان كلéام احل�سان اأم ماPا?

 وت†سي∞ موري�سون مو�سحة باأنها تعتمد 

يف بع†̀`````س املواقع على وثائ̀`````≤ ووقائع لدعم 

موا�سيعها: اأخرياk وجدت بع†س ال�سكت�سات 

 kÓéيف هذا البل̀`````د/ وقد كان �س/ Üيف كت̀`````ا

لتعذيب رجل لزوجت̀`````ه يف اأمريكا اجلنوبية, 

لك̀`````ن بينما كنâ اأبحå ح̀`````دç › �سيء اBخر 

أداة  أنني اكت�سف̀`````â اأن هذا اللé̀`````ام, ا وه̀`````و ا

التعذي̀`````ب ال�سخ�سي̀`````ة هذه, كان̀`````â الوريثة 

املبا�̀`````öة ملحاك̀`````م التفتي�̀`````س.. هنا∑ مقطع 

 kيقول فيه ب̀`````ول د.ل�سيثي: ⁄ اأخ̀`````رب به اأحدا

عنه, اإن̀`````ه يحاول اأن يخربها ع̀`````ن اإح�سا�سه 

بلب�س اللéام, لكن̀`````ه ينتهي اإ¤ احلديå عن 
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أنه ابت�سم له عندما لب�سه, لقد  دي̀`````ك يحل∞ ا

أنه لي�ساوي ديكاk يق∞ يف  �سعر بانحطاWه وا

�سوء ال�سم�س.   

أي†س̀`````ا ب�سكل متك̀`````رر اإ¤ الرZبة  أ�س̀`````ري ا ا

بالب�ساق, Ã�س احلدي̀`````د وهكذا, لكن بدا 

 Çف نظر القارö�اأن و�س̀`````∞ احلالة �سي ‹

ح�سا�س  عم̀`````ا اأردته. اأن يé̀`````رÜ كيفي̀`````ة الإ

بذلك.. Pلك النوع من املعلومات بني �سطور 

أ�سياء كهذه ت�سق§ من  التاري̀`````خ, ويبدو وكاأن ا

ال�سفحات.. اإنه هن̀`````ا∑ عند Pلك التقاWع 

 kاÄاملوؤ�س�س̀`````ة �سي í`````̀احلا�س̀`````ل, عندما ت�سب

أنا�ساk لهم  �سخ�سياk, عندما ي�سب̀`````í التاريخ ا

أ�سماوؤهم. ا

 AGOƒ°ùdG á«©bGƒdG Ió«°S

دبي يلعب   ميكن مÓحظة باأن اخليال الأ

دوراk ب̀`````ارزاk يف معظم رواي̀`````ات هذه الكاتبة, 

وه̀`````ي ت�ستخدم يف بع†س مراحل الكتابة لغة 

 èساعرية بالغ̀`````ة الرهافة حت̀`````ى وهي تعال�

مو�سوع التفرقة العن�öية, ولكن ماPا تريد 

اأن تق̀`````ول هذه الروائية م̀`````ن خÓل اأعمالها 

الروائية?   

ن�سان مع  اإنها تدع̀`````و اإ¤ اأن يتعام̀`````ل الإ

و¤, وتدعو  ن�س̀`````ان باإن�سانية بالدرج̀`````ة الأ الإ

أنها  أة على ا اإ¤ اأن يتعام̀`````ل الرجل مع امل̀`````را

اإن�سانة و�öيكة له يف احلياة.

أة اإ¤ Ẁ`````رق ملتوية,  أم̀`````ا اإPا مالâ املرا ا

فاإن موري�سون –ّمل الرجل �سبب تخليه عن 

أة, بل اإنها يف جوانب اأخرى –ّمل حالة  املرا

التمييز العن�̀`````öي م�سوؤولي̀`````ة تفاقم الفقر 

والفاق̀`````ة, وبع†س امليول ال�س̀`````اPة لدى هوؤلء 

الذين يعانون باأنهم من درجة اأدنى.

ميك̀`````ن تلخي�س اأن موري�س̀`````ون تدعو اإ¤ 

/املéتمع املتما�سك/ يف واقع متفتâ يعطي 

�س̀`````ورة جميلة ع̀`````ن �سكله, لكن̀`````ه ينهار يف 

م†سمونه. 

 kوانت�سارا kأدبي̀`````ا حققâ موري�سون ‹داk ا

وا�سع̀`````ا عل̀`````ى قدر م̀`````ا “�سك̀`````â بواقعيتها 

املحلية, و ‚احه̀`````ا يف ت�سوير وتقدمي هذه 

الواقعية للعا⁄. 

موري�سون تُعد بطلة ورائدة للدعوة اإ¤ اأن 

ياأخذ ال�سود حقوقهم يف كافة مواقع احلياة 

 âن باأنها ‚حXمريك̀`````ي, واأ يف املéتمع الأ

يف و�س̀`````ع تلك اللبنة بع̀`````د كل هذه ال�سنوات 

من العمل. 

أق̀`````ول بو�سوì باأننا نحت̀`````اê اإ¤ م�ساريع  ا

ثقافية تنويرية تتفاعل على الواقع, اأن ن�سل 

أ بع†سنا البع†س  اإ¤ بع†سن̀`````ا البع†س, اأن نقرا

ماك̀`````ن واملنا�سبات, ومن Pلك  يف flتل̀`````∞ الأ

 èوالعلوم يف املناه Üدا Bاأرى اأهمية تبادل ال

 ÜÓW تل̀`````∞ مراحلها بنيfl الدرا�سي̀`````ة يف

املéموعتني,وهذا من �ساأنه اأن يعّرف الطلبة 

بالثقافة املتبادلة. 



á«≤jôa C’G áaÉ≤ãdGh á«Hô©dG áaÉ≤ãdG

802011  •ÉÑ`````````````°T    569  Oó`````````````````````©dG569  Oó`````````````````````©dG569

كذلك ميكن العمل على برامè تخ�س�سية 

من خÓل التفاق مع قنوات ف†سائية عربية, 

واأفريقية ت̀`````رّوê لثقافة التÓحم, وت�سري اإ¤ 

عÓمات التقارÜ, واإ¤ بع†س الوقائع والرموز 

فريقي امل�سرت∑.  يف التاريخ العربي الأ

كم̀`````ا اأرى اأهمي̀`````ة وجود قن̀`````اة ف†سائية 

ثقافية عربية اأفريقية م�سرتكة بني الطرفني 

أه̀`````ل الخت�سا�س من  يعم̀`````ل فيها ويديرها ا

فريقي̀`````ة يف وحدة عمل  ال̀`````دول العربية والأ

ثقايف م�سرت∑. 

 Üدا Bثم ميكن تعزيز العمل نحو ترجمة ال

فريقي̀`````ة, والعك�س,  العربي̀`````ة اإ¤ اللغ̀`````ات الأ

وكذلك اإي�سال املطبوعات العربية اإ¤ منافذ 

فريقية والعك�س.  البيع الأ

عقد اتفاقيات متوا�سل̀`````ة بني ا–ادات 

الكت̀`````اÜ العرÜ, وا–̀`````ادات كت̀`````اÜ الدول 

فريقي̀`````ة بغية تب̀`````ادل الن�ساWات الثقافية  الأ

م�سي̀`````ات  دبي̀`````ة, واإقام̀`````ة الأ
وامللتقي̀`````ات الأ

توجيه  وكذل̀`````ك  الثقافي̀`````ة,  �سبوح̀`````ات  والأ

دباء واملثقفني من اأجل الكتابة  الدعوات لÓأ

 Üدباء العر يف ال�سح̀`````∞ واملÓéت ب̀`````ني الأ

فارق̀`````ة, وتخ�سي�̀`````س بع†̀`````س امللف̀`````ات  والأ

الثقافية الدورية التي تخ�س اBداÜ وثقافات 

املéموعتني.

كم̀`````ا ميك̀`````ن ال�ستف̀`````ادة م̀`````ن ال�سبك̀`````ة 

قÓم واملدونات  العنكبوتي̀`````ة يف ا�ستقطاÜ الأ

فريقية لتتÓقى يف مواقع ثقافية  العربية والأ

واجتماعي̀`````ة وتوا�سلية تن�س̀`````اأ لتعزيز قوائم 

فريقي الرحب  هذا البيâ الثقايف العربي الأ

الذي يزيدن̀`````ا تاألقا وانفتاحا وقوة وح†سورا 

يف امل�سهد الثقايف العاملي. 

خر الذي ل يقل اأهمية هو تبني  Bمر ال الأ

 ö�اإ�س̀`````دار ‹ل̀`````ة ف�سلية كب̀`````رية تخت�س بن

فريق̀`````ي, ترُتجم اإ¤ اللغة  دÜ العربي والأ الأ

فريقية,  العربية, وكذلك اإ¤ اللغات الأ

ويلح≤ مع كل عدد ف�سلي من هذه املéلة 

أدباء  أو ا حد اأعÓم ا كتاÜ اإبداعي, اأو فكري لأ

الثقافتني. 

اإن العمل الثقايف كلما كان تكاملياk, كلما 

“ت̀`````ع بالقوة وال�سي̀`````ادة واحل†سور, وبالتا› 

خرين,  Bاكت�س̀`````ب العرتاف ب̀`````ه من قب̀`````ل ال

و“تع بكي̀`````ان وÃكانة مرموق̀`````ة اإ¤ جانب 

أبنّي  الكيانات الثقافية يف العا⁄, ومرة اأخرى ا

باأن الكيان هنا هو البيâ, هو الهوية, 

هو ال�سخ�سية الثقافية املعتربة, واأول ما 

أنه يبع̀`````د عنهم م�ساعر  بنائه هو ا يحقق̀`````ه لأ

الغرب̀`````ة والÓانتماء, وينّم̀`````ي فيهم امل�ساعر 

ن�سانية.  النتمائية, والوWنية, والإ

 á```«Hô©dG  á```«aÉ≤ãdG  äÉ```bÓ©dG  ï```«°SôJ

 á«≤jôa C’G

اإن روì العÓق̀`````ات الطبيعية بني النا�س 

ه̀`````ي باÜ مفتوì كبري لولدة عÓقات فرعية 
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اأخرى ت�ستند اإ¤ Wبيعية العÓقات املتبادلة 

بني هوؤلء النا�̀`````س, وثمة ‹تمعات Œد من 

ال�سعوب̀`````ة التÓق̀`````ي ب�سبب بع†̀`````س الفوارق 

التاريخية املزلزلة الكربى التي  واملنعطفات 

حدثâ بينها, ولكن ثمة ‹تمعات ميكنها اأن 

“ار�س عÓقات Wبيعية بني بع†سها البع†س, 

وخا�س̀`````ة اإPا كانâ ه̀`````ذه العÓقات معرفية 

أو بيâ ثقايف  وتنويرية وثقافية, واإ�سادة كيان ا

فارقة يحتاê اإ¤ ما  كبري م�سرت∑ للعرÜ والأ

ميكن ت�سميته ب` تعزيز اأوا�ö التطبيع الثقايف 

أبناء هذه  أننا ا بني مثقفي اجلناح̀`````ني, وكما ا

ال†سفة نحت̀`````اê اإ¤ اأن تكون العÓقات بيننا 

�سÓمية التي تقع يف  وب̀`````ني الدول العربية الإ

فريقي̀`````ة Wبيعية, فاإننا  �سف̀`````ة اجلغرافيا الأ

كذلك نرى اأن تكون العÓقة بيننا وبني �سائر 

فريقية بذات ال�سوية العالية التي  ال̀`````دول الأ

ترب§ بيننا, وPات امليثاق. 

اأن ننفتí على اإيقاع تلك البيÄة, ننفتí على 

يديولوجيات,  تلك اللغات, تلك املفاهيم والأ

اأن نغتن̀`````ي بالÓ`````̀Wع عل̀`````ى تل̀`````ك التيارات 

اأن ن�ساهد  الفكري̀`````ة والثقافية واملعرفي̀`````ة, 

الفلكل̀`````ور, واإيق̀`````اع الرق�س̀`````ات والدبكات, 

وWقو�س تفا�سيل احلياة اليومية. 

مور واأقول باأن  أب�ّس§ الأ ولاأريد هنا اأن ا

الطرق جميعها �سالكة, و�سوف ‰�سي حفاة 

على Wري≤ من حرير حتى ن�سل اإ¤ بع†سنا 

البع†س كحالة وواقع ثق̀`````ايف, لكن علينا اأن 

 ,kاéواأكرث ن†س ,kنفك̀`````ر بذهنية اأكرث انفتاح̀`````ا

 kاوز عّما قد يق∞ عائقاéاعة التéو‰تلك �س

بيننا, وليكون احلوار اجلاد بني املتفقني يف 

أي†ساk بني املختلفني  راء فح�سب, بل يكون ا Bال

فيها حت̀`````ى يغتني كل flتل̀`````∞ بوجهة نظر 

خر, Pلك اأن حمطات احلوار بيننا  Bاملختل∞ ال

هي اأكرث من حمطات اتخاP املواق∞ املت�سددة 

الÓحواري̀`````ة, واأن وجود تل̀`````ك ال�سخ�سيات 

التاريخية الكربى م̀`````ن flتل∞ امليادين التي 

انطلقâ م̀`````ن رحم وزخم هذه القارة البالغة 

ر�س عرب  الغنى, وقّدمâ لنا ول�ستى �سعوÜ الأ

أي†ساk اأن تق∞  احلقب التاريخية, لهي قادرة ا

 ìö�اإ¤ جانبنا الي̀`````وم يف �سبيل بناء هذا ال

ن�س̀`````اين الطيب والذي  الثق̀`````ايف التنويري الإ

فيه نفع وتÓقí للثقافتني. 

اإن قوة التطبيع الثقايف �سوف تزيí الكثري 

من العوائ≤ التي رÃا تقع, فنحن على �سبيل 

أ ناXم حكم̀`````â, وعزيز  املث̀`````ال عندما نق̀`````را

أو  أدباk مرتجماk, ا أ ا ني�س̀`````ن, لن�سعر باأننا نق̀`````را

حت̀`````ى ثقافة مرتجم̀`````ة, اأو Wبائع اجتماعية 

أدباk انبث≤  أ ا مرتجمة, قدر �سعورن̀`````ا باأننا نقرا

م̀`````ر عندما نقراأ  بني Xهرانين̀`````ا, وكذلك الأ

ن Wبيعية العÓقات  ال�س̀`````ريازي, واخلي̀`````ام لأ

 Üهذا التذّوق والتقار âالثقافية بيننا حقق

 . nالثقافيني
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أنف̀`````ذ اإ¤ الق̀`````ول ب̀`````اأن م�سار  أري̀`````د اأن ا ا

أنه  �سل بيد ا التطبي̀`````ع -الذي هو موجود بالأ

يحتاê اإ¤ قوة دفع بغية تفعيل كافة عروقه 

 Üدا Bأ �سل�سلة ال وتفرعاته- �سوف يéعلنا نقرا

فريقية من �ستى اللغات الغنية  والثقافات الأ

أنن̀`````ا نقراأ ‚يب حمفو®, والطيب  ل∞ وكا الأ

�سالí, ومالك بن نب̀`````ي, وابن بادي�س, وهذا 

Bدابنا مرتجمة  بذاته يتحق≤ عندما يقروؤون ا

اإ¤ تفرعات ل�سانه̀`````م, فينتابهم �سعور باأنهم 

أدباk مكتوباk يف Xهرانيهم.  يقروؤون ا

عن̀`````د Pا∑ �س̀`````وف يك̀`````ون باإم̀`````كان هذا 

الكيان الثقايف اأن يتطل̀`````ع اإ¤ اإن�ساء خيوط 

أدبية عاملية كربى  ع̀`````Óن عن جائزة ا اأو¤ لÓإ

حد مبدع̀`````ي الثقافتني  ليقت�̀`````ö منحها لأ

فح�سب, بل “نí له̀`````م ول�سائر املبدعني يف 

مر بالن�سبة للéوائز العاملية  العا⁄ كما هو الأ

الرفيعة العتبار. 

عندم̀`````ا نق̀`````ول تطبيع فهذا يعن̀`````ي باأننا 

 Óاحلواج̀`````ز, التي تق∞ حائ íنري̀`````د اأن نزي

بيننا وبني من ن�سعى كي تاأخذ العÓقة بيننا 

وبينه, وبينه وبيننا ال�سفة الطبيعية. 

مر Zري  مر الطبيع̀`````ي, هو خÓف الأ والأ

ن�سانية  الطبيع̀`````ي, وحقيقة فاإن العÓقات الإ

ر�س كلها عليها اأن تاأخذ �سفة  على �سطí الأ

ن�سان, ولي�س  ن�سان هو ملكl لÓإ ن الإ الطبيعية, لأ

ن�سانية,  هنا∑ اإن�س̀`````ان هو خارê املنظومة الإ

وكما يق̀`````ول كان§, فلو كانâ �سعادة الب�öية 

كلها تق∞ على قتل Wفل بريء, لكان قتل هذا 

الطفل الربيء عمZ kÓ̀`````ري اأخÓقي, ولذلك 

فاإن العÓق̀`````ة الطبيعية بني العرÜ واأفريقيا 

هي عÓقات �öورية, وعلى الطرفني العمل 

اجلاد للتغلب على عوائ̀`````≤ Wبيعية يف هذه 

ن  فريقية لأ العÓق̀`````ة الثقافي̀`````ة العربي̀`````ة الأ

الثقاف̀`````ة هي البّوابة الكربى اإ¤ تطبيع �سائر 

خرى, واإPا ⁄ ننíé يف  العÓقات احلياتية الأ

خفاق  تطبيع العÓقات الثقافية اأول, فاإن الإ

خرى يف الكثري من  �سيحال∞ اخلط̀`````وات الأ

امل�ساعي. 

اإن م̀`````ا يي�W öبيع̀`````ة العÓقات هو عدم 

وجود �öاع̀`````ات تاريخي̀`````ة اأو معا�öة بني 

املéموعت̀`````ني, وبالن�سب̀`````ة للع̀`````رÜ, فاإنه̀`````م 

ا�ستطاعوا اأن ين�س̀`````وا املا�سي مع الكثري من 

ال̀`````دول التي احتلâ دوله̀`````م ل�سنوات Wويلة, 

واحتدم̀`````â بينهم حروÜ و�öاعات  Wويلة, 

ا�ستطاع̀`````وا اأن يت�ساحم̀`````وا, ويبنوا عÓقات 

حديثة مع تلك ال̀`````دول, والوWن العربي يف 

Zالبيته عانى �سنوات الحتÓل. 

فريقية عانâ الحتÓل,  وكذلك القارة الأ

و‚ح̀`````â يف Œاوز املا�س̀`````ي وبناء عÓقات 

Wبيعية مع الدول التي احتلتها. 

م̀`````ر كذل̀`````ك, ف̀`````اإن العÓقات  اإPا كان الأ

الثقافي̀`````ة الطبيعية بينن̀`````ا تتمتع بخ�سائ�س 
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نها ت�ستند على اإرç ال�سداقة  مي�öة اأكرث لأ

يéابي̀`````ة, ول ت�ستن̀`````د عل̀`````ى  والعÓق̀`````ات الإ

الحت̀`````Óل والنزاعات, فاأفريقيا ⁄ ي�سب≤ لها 

اأن احتلâ بل̀`````دا عربيا, والعرÜ ⁄ ي�سب≤ لهم 

اأن احتل̀`````وا دولة اأفريقية, اإننا نق∞ من Pلك 

على �سفحات بي†ساء. 

ق̀`````د يت�ساءل البع†س عن جدوى بناء مثل 

هذا الكيان, الكي̀`````ان هو البيâ الكبري الذي 

يéم̀`````ع اأكرب عدد من النا�̀`````س رZم اختÓف 

لغاتهم ومعتقداتهم, وWبائعهم, ولذلك فاإن 

النا�س عندم̀`````ا يدخلون ه̀`````ذا البيâ �سوف 

ي�سعرون ب�سيء من القوة اجلماعية, ينتابهم 

خرين ه̀`````ي قوة لهم,  Bاإح�سا�̀`````س باأن ق̀`````وة ال

خرين يف عÓقة قوة  BÓواأن قوته̀`````م هي قوة ل

تبادلية تكاملية. 

اإن الكيان م̀`````ن هذا املنظور, هو الواقع, 

وهو امل�ستقب̀`````ل, وهو ح�سانة �سد التنازلت 

الكربى التي ميكن لثقافة ما اأن تتعر�س لها 

أخ̀`````رى, وكذلك ح�سانة  نتيé̀`````ة هيمنة قوة ا

ن املبدع ⁄ يعد يهمه  للمبدع ب�س̀`````كل فردي لأ

التهمي�س الذي قد يتعر�س له نتيéة مواقفه 

واأفكاره التي يوؤمن بها.

 من هنا, وبتقديري, فاإن اأول ما يحققه 

بنائه وحفدت̀`````ه املثقفني هو  هذا الكي̀`````ان لأ

 ö�بداعي̀`````ة, و–قي≤ ن –قي̀`````≤ احلري̀`````ة الإ

بداع ب�سوية عالية, وبقدر ما ميار�س  هذا الإ

املب̀`````دع حريته �سمن اأركان هذا البيâ, فاإنه 

ي�سعر بقوة النتماء اإليه. 

أم̀`````ام ه̀`````ذا الواق̀`````ع الثق̀`````ايف اجلديد  ا

الذي �ستف̀`````رزه ولدة الكيان الثقايف العربي 

فريق̀`````ي ب�سكله التفاعل̀`````ي القوي, �سوف  الأ

ت�سعى الثقافات املهيمنة اإ¤ التقّرÜ اإ¤ هذا 

الكيان هذه املرة, ب̀`````دل رف†سها وتهمي�سها, 

وفر�س �öوط عليها. 

�سوف تع̀`````رتف بها ككيان ثق̀`````ايف عاملي 

م�ستق̀`````ل, و�س̀`````وف ي�ستمد الكات̀`````ب العربي 

م�öوعي̀`````ة عامليت̀`````ه من �سلب ه̀`````ذا الكيان 

الثقايف. 

اإن الثقاف̀`````ة ميكنه̀`````ا اأن تق̀`````دم الكث̀`````ري 

ن�سانية, وهي تق∞ عل̀`````ى تاريخ Zاية يف  لÓإ

الغنى والعطاء, ودوماk فاإن امل�ساريع الثقافية, 

هي م�ساري̀`````ع تنويرية “د اجل�سور من اأجل 

ن�سان يف ر�سالة  ن�س̀`````ان باأخيه الإ اأن يلتقي الإ

ن�سان,  ن�سان بالإ اأخوية م�سرتكة يغتني فيها الإ

ن�سان.  ن�سان قريباk من الإ ويكون الإ
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يع̀`````رف كان̀`````§ الثقافة }باأنه̀`````ا ‹موعة من الغايات الك̀`````ربى التي ميكن 

 .
(1)

zنيةÓبيعته العقW قا منÓن�سان –قيقها ب�سورة ح̀`````رة وتلقائية, انط لÓإ

ن�سانية اأن ترقى  وهكذا تكون الثقافة يف نظر كان§ اأعلى ما ميكن للطبيعة الإ

ن�سان  ن�سانية �سورة فل�سفة تنموية ترقى بالإ اإليه وPلك عندما تاأخذ الثقافة الإ

ن�سانية اأن ترتقي اإليه من �سمو اأخÓقي وروحي.  اإ¤ اأعلى ما ميكن للطبيعة الإ

ن�سان ل ي�سري اإن�سانا اإل بالثقافة, بل هو ما �سنعâ منه الثقافة. فالإ

.âjƒµdG á©eÉL ‘ á«HÎdG PÉà°SCG
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ن�سان ي�سكل Zاية التنمية ومنطلقها  فالإ

يف جميع ال�öائ̀`````ع التنموية املعا�öة, وهذا 

أنه يé̀`````ب عل̀`````ى العملي̀`````ة التنموية  يعن̀`````ي ا

اأن تخاẀ`````ب البع̀`````د العق̀`````Óين والأخÓقي 

أية  ن�س̀`````ان. وه̀`````ذا يُلزم التنمي̀`````ة, يف ا يف الإ

ن�سان  أو تعري∞ تاأخ̀`````ذه, اأن تتخذ الإ �سيغة ا

�سمى يف الوجود.  Zايتها بو�سفه الكائ̀`````ن الأ

فغاي̀`````ة التنمي̀`````ة تكمن يف تفé̀`````ري الطاقات 

ن�سان و–قي≤ مطل≤  ن�سانية الكامنة يف الإ الإ

ن�ساين.  الزده̀`````ار والتكامل يف �سخ�س̀`````ه الإ

وم̀`````ن ه̀`````ذا املنطل≤ ف̀`````اإن تنمي̀`````ة اجلوانب 

Wار  منية ت�سكل الإ املادية والقت�سادي̀`````ة والأ

ن�سن̀`````ة الثقافية التي ل  املو�سوع̀`````ي لهذه الأ

تك̀`````ون, ول ميكن اأن تك̀`````ون, اإل فعÓ ثقافيا 

يتéل̀`````ى يف منظوم̀`````ة من القي̀`````م الأخÓقية 

ن�سان  ن�ساني̀`````ة التي –ق≤ التوازن بني الإ والإ

والوجود. 

 :á«fÉ°ùf E’G á«ªæà∏d ‘É≤ãdG ôgƒ÷G

Daniel يقول دانييل باتريك موينيهان Daniel يقول دانييل باتريك موينيهان Daniel
Patrick Moynihan اإن }الثقاف̀`````ة هي 
التي –دد وتقرر ‚اì وتقدم املéتمع ولي�س 

. فالثقاف̀`````ة تتفاعل جوهريا مع 
(2)

zال�سيا�سة

التنمي̀`````ة وت�س̀`````كل املناñ احلي̀`````وي لكل فعل 

ألí ماك�س في̀`````رب على اأهمية  تنموي. وق̀`````د ا

البعد الثق̀`````ايف للتنمية واحل†سارة حيå كان 

يق̀`````ول }اإننا لو ا�ستطعن̀`````ا اأن نتعلم �سيÄا من 

تاريخ التنمي̀`````ة القت�سادية فاإن Pلك ال�سيء 

ه̀`````و اأن الثقافة هي التي ت�سنع كل التغريات 

 .zفاتÓوالخت

وتاأ�سي�سا على ه̀`````ذه الروؤية فاإن الثقافة 

ل تلع̀`````ب دورا حيوي̀`````ا يف اإ‚̀`````از التنمي̀`````ة 

ال�سامل̀`````ة بنéاì فح�سب, ب̀`````ل ت�سكل جوهر 

العملي̀`````ة التنموية وحمورها بو�سفها دينامية 

ن�س̀`````ان فيها هدف  اإن�ساني̀`````ة Zائية يكون الإ

التنمي̀`````ة وZايتها. وكان قد �سب≤ ملاك�س فيرب 

أعل̀`````ن عن هذه الغائية الثقافية يف كتابه  اأن ا

 zأ�سمالية }الأخÓق الربوت�ستانتي̀`````ة وروì الرا

ع̀`````ام 1904, لقد Pه̀`````ب يف اإعÓنه هذا اأن 

القي̀`````م الربوت�ستانتية كان̀`````â منطل≤ التنمية 

واأن  أوروب̀`````ة,  ا يف  احلديث̀`````ة  القت�سادي̀`````ة 

النه†س̀`````ة احل†ساري̀`````ة يف اأوروبة تدين للقيم 

الربوت�ستانتية التي ح†öّت املéتمع الغربي 

لنه†ست̀`````ه ال�سناعي̀`````ة عرب القي̀`````م الثقافية 

اجلدي̀`````دة الت̀`````ي اأوجدتها يف ‹̀`````ال العمل 

والزم̀`````ن وامل�سوؤولي̀`````ة واملغام̀`````رة واملطالعة 

والتثقي∞.

م̀`````ر فاإن التنمي̀`````ة تاأخذ  ومهم̀`````ا يكن الأ

جوهرها يف م†سمونها الثقايف, حيå يرتهن 

أو اإخفاقها بامل†سام̀`````ني الثقافية  ‚احه̀`````ا ا

ال�سائدة يف املéتم̀`````ع, ول�سيما يف منظومته 

القيمي̀`````ة يف الع̀`````ادات والتقالي̀`````د ال�سائدة 

في̀`````ه, ويف معاي̀`````ري الفل�سف̀`````ات التي –دد 
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موق∞ اأفراده من احلياة والوجود. 

وتاأ�سي�سا على ه̀`````ذا الت�سور اأرجع 

 åعمليات التحدي ìماك�س فيرب ‚ا

التي �سهدتها اأوروبة والعا⁄ اجلديد 

يف ع�̀`````ö النه†س̀`````ة اإ¤ القيم التي 

كقي̀`````م:  الربوت�ستانتي̀`````ة  ر�سخته̀`````ا 

 ,íوالرب ,ìاéالفردية, والدخار, والن

ح�سا�س بامل�سوؤولية,  واملغام̀`````رة, والإ

هي   âوكان الئتماني̀`````ة,  والنظ̀`````رة 

القيم التي �سكلâ اجلدار ال�ستنادي 

للتط̀`````ور القت�س̀`````ادي والجتماعي 

وروبية  الذي �سهدت̀`````ه املéتمعات الأ

يف ع�ö النه†س̀`````ة, وكانâ مرتكزا 

 Óللث̀`````ورة ال�سناعية الك̀`````ربى وموئ

أ�سم̀`````ا› اجلديد. ومن  للنظ̀`````ام الرا

همية  ه̀`````ذا املنطل̀`````≤ احلي̀`````وي, لأ

التكوينات الثقافية والقيمية, يدعو 

عا⁄ ال̀`````ذرة الباك�ستاين عبد القادر 

خان, امل�öف على برنامè باك�ستان 

نفاق  �سÓمية للمزيد من الإ النووي, الدول الإ

 âيقول }كن åيف ‹̀`````ال الثقافة والتعليم حي

اأكرر دائم̀`````ا وما زلâ اأكرر ب̀`````اأن على العا⁄ 

�سÓمي اأن يتéه نحو ال�ستثمار يف الثقافة  الإ

أراد اأن  والتعلي̀`````م ويف راأ�س املال الب�öي اإPا ا

 .ìي�سرتج̀`````ع هيبته املفقودة وحم̀`````اه امل�ستبا

ن�سان وفقا  ن�سان وت�سكيل الإ فالتعلي̀`````م يف الإ

لروì ثقافية جديدة ميث̀`````ل راأ�س املال الذي 

يéب اإ‰̀`````اوؤه وال�سهر علي̀`````ه بو�سفه الرثاء 

.
(3)

zö�الذي ل ي†ساهيه ثراء يف العا⁄ املعا

 øWƒdG ‘ á```«ªæà∏d á```«aÉ≤ãdG á```©fÉªŸG

 :»Hô©dG

ية  ت�س̀`````كل الثقافة اجل̀`````دار ال�ستنادي لأ

ية حماولة تنموية  عملية تنموية, ول ميكن لأ

اأن –ق≤ اأهدافها م̀`````ا ⁄ تنطل≤ من الثقافة 
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وترت̀`````د اإليها يف �سيغة تفاع̀`````ل بني الغايات 

ن�س̀`````ان كغاية ثقافية عليا,  والو�سائل, بني الإ

 åوبني متطلبات وجوده املادي واملعي�سي, حي

تكون الثقافة منطلقا للعملية التنموية تر�سم 

لها Zاياته̀`````ا واأهدافها م̀`````ن اأجل التح†سري 

أبهى  أكم̀`````ل وجه وا ن�سان يف ا لعملية بن̀`````اء الإ

�سورة. 

لقد اأ�سبí م̀`````ن ال�سعوبة Ãكان –قي≤ 

‚اح̀`````ات فعلية يف ‹̀`````ال التنمية من دون 

الرتكيز على البعد الثقايف للعملية التنموية, 

فثقاف̀`````ة التنمي̀`````ة ت�سكل مهم̀`````ازا لنطÓق 

احلداث̀`````ة والتقدم واحل†س̀`````ارة, وهذا يعني 

اأن الثقافة احلقيقية -اأي ثقافة النطÓق- 

ت�سكل ال†سم̀`````ان احليوي للعملي̀`````ة التنموية 

واحل†سارية برمتها. 

ن: ما  Bنف�س̀`````ه ال ìوال�س̀`````وؤال ال̀`````ذي يطر

الثقافة التي ميكن اأن يعّول عليها يف عملية 

ن�سانية املن�س̀`````ودة? ويف معر�س  التنمي̀`````ة الإ

جاب̀`````ة عن هذا ال�س̀`````وؤال اجلوهري, ميّيز  الإ

الباحثون ب̀`````ني ‰طني من الثقافة, اأحدهما 

 íيح†ّس على التنمية ويعزز م�سارها, بينما يكب

خ̀`````ر متطلباتها ويعرق̀`````ل تقدمها. فهنا∑  Bال

ثقافات دينامية تتميز بقدرة عنا�öها على 

احلرك̀`````ة والتوالد والنت�سار خ̀`````ارê اإWارها 

قناع  اجلغرايف, حيå تتميز بقدرتها على الإ

فراد, وهنا∑  والتح̀`````دي وتلبية حاج̀`````ات الأ

ثقاف̀`````ات تقليدية, وه̀`````ي ثقاف̀`````ات جامدة 

 ö�منغلق̀`````ة مناه†سة للتغي̀`````ري مت�سبعة بعنا

قيمية م†س̀`````ادة للتنمية والتطوير, كالتواكل, 

واجلمود,  والع�سبية,  والتع�سب,  والتكالية 

وال�سلفية, والقدا�س̀`````ة والقد�سية, والتق�س∞ 

والت�سوف, والتمييز العن�öي والجتماعي, 

ميان بال�سحر واخلرافة.  والإ

 هذا وتب̀`````ني الدرا�س̀`````ات اجلارية حول 

أنح̀`````اء  ا flتل̀`````∞  يف  التنموي̀`````ة   Üار`````̀éالت

املعمورة, اأن البيÄة الثقافية قد “ار�س دورا 

�سلبي̀`````ا يعطل عملي̀`````ة التنمي̀`````ة القت�سادية 

والجتماعية, وي†سع∞ م�سارها, وقد تُ�سكل 

ه̀`````ذه البيÄة نف�سها مناخ̀`````ا مواتيا وم�سéعا 

لنéاì العملية التنموية. 

لقد مار�سâ الثقافة التقليدية دورا �سلبيا 

أة يف  يف عملي̀`````ة منí احلقوق ال�سيا�سية للمرا

 åمية, حيÓس� كثري م̀`````ن البلدان العربية والإ

أة حقوقها  كان الق̀`````رار ال�سيا�سي Ãنí امل̀`````را

ال�سيا�سية, متقدما عل̀`````ى الثقافة التقليدية 

ال�سائ̀`````دة يف املéتمع, اأي ه̀`````ذه التي تبخ�س 

أة هذه احلقوق ; ولحظن̀`````ا باأن �سدور  امل̀`````را

ال�سيا�سية  باحلق̀`````وق  اخلا�سة  الت�öيع̀`````ات 

أتون عا�سف̀`````ة كبرية من  أة قد م̀`````ّر يف ا للمرا

اجل̀`````دل ال�سيا�س̀`````ي والثق̀`````ايف يف كث̀`````ري من 

البلدان العربية انته̀`````â اأخريا بانت�سار املّد 

أة ال�سيا�سية, ومع اأن  احل†ساري حلق̀`````وق املرا
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 â– أة تتمت̀`````ع اليوم بحقوقها ال�سيا�سية املرا

ال†سغ̀`````وط ال�سيا�سية للدولة, فاإن الدرا�سات 

أة اإ¤ املéال�س النيابية  تبني باأن و�س̀`````ول املرا

واملنا�سب الوزارية ما زال يعاين من مقاومة 

كب̀`````رية لثقاف̀`````ة ا�ستÓبية را�سخ̀`````ة وراف†سة 

أة يف العمل ال�سيا�سي الت�öيعي.  حلقوق املرا

ويف هذا ال�سياق, يرى كثري من املفكرين, 

باأن هيمن̀`````ة الثقافات التقليدية تعي≤ عملية 

التنمي̀`````ة احلقيقي̀`````ة وت̀`````وؤدي اإ¤ ا�ستم̀`````رار 

التخل∞ واجلمود, وقد و�سفâ هذه الثقافات 

أو  أو ال�سلبية ا أو القدرية ا التقليدي̀`````ة بالغيبية ا

أو التواكلي̀`````ة, ووفقا  أو ال�سلطوي̀`````ة ا بوي̀`````ة ا الأ

لهذا الت�سور ف̀`````اإن الثقافة التقليدية ت�سكل 

ثقافة املمانعة بامتياز بو�سفها ثقافة جامدة 

منغلق̀`````ة ومت�سبع̀`````ة بعنا�ö قيمي̀`````ة م†سادة 

للتنمية كالت̀`````ي اأ�öنا اإليها مث̀`````ل: التع�سب 

والع�سبي̀`````ة واجلم̀`````ود وال�سلفي̀`````ة والتق�س∞ 

ميان  والت�س̀`````وف والتميي̀`````ز الجتماعي والإ

بال�سحر واخلرافة. 

وعندم̀`````ا ننظر اإ¤ الثقاف̀`````ة العربية من 

منظور اأنرتوبولوجي, اأي, بو�سفها ‹موعة 

قي̀`````م وت�سورات ومفاهيم وع̀`````ادات وتقاليد 

ومعتقدات ومعايري وروؤى وPهنيات ومواق∞, 

�سنé̀`````د بالتاأكيد اأن العنا�ö املعطلة للتنمية 

واملقاوم̀`````ة للنه†سة ت�س̀`````ود وتهيمن وت�سيطر 

عل̀`````ى العنا�ö احلاف̀`````زة واملي�̀`````öة للعملية 

التنموية وتبزها.

الثقافي̀`````ة  التنموي̀`````ة  زم̀`````ة  الأ وتتمث̀`````ل 

العربية يف التناق†س ما بني القيم والعادات 

والتقالي̀`````د ومتطلب̀`````ات التنمي̀`````ة ال�سامل̀`````ة, 

فالثقاف̀`````ة التقليدية, امل�سبعة بعنا�ö ثقافية 

م†سادة للتنمي̀`````ة, تناه†س اأي فعالية تنموية 

نها “ثل  وتتناق†س مع معطياته̀`````ا, وPلك لأ

‰ط̀`````ا م̀`````ن وع̀`````ي التخل̀`````∞ يف جوهره̀`````ا 

نرتوبولوجي̀`````ة, وه̀`````ذا ناجم عن  وبنيته̀`````ا الأ

و�سعية التخل̀`````∞ الفكري الرا�سخ يف احلياة 

الجتماعي̀`````ة التقليدية الذي يتبلور يف ن�س≤ 

من القيم والع̀`````ادات والتقاليد ال�سلبية التي 

ن�س̀`````اين يف م�ستوى  تعرقل م�س̀`````ار النماء الإ

الف̀`````رد واجلماعة واملéتم̀`````ع. وميكن تف�سري 

ه̀`````ذه الو�سعية Ãا تركته ع�سور النحطاط 

الطويلة م̀`````ن مفاهيم متخلفة ومن مقومات 

نف�سية واجتماعية –̀`````ول دون التقدم. من 

�سياء,  مثل التواكل, والتف�س̀`````ري ال�سحري لÓأ

و�سيط̀`````رة ال�س̀`````كل واملظهر عل̀`````ى امل†سمون 

واجلوهر يف �ستى جوانب ال�سلو∑, وتعطيل 

حéام  أة, و�سيادة الت�سل§ والق�ö والإ دور املرا

عن العمل اليدوي وZياÜ النزعة العقÓنية, 

وZ̀`````ري Pلك من اأ‰اط ال�سل̀`````و∑ ال�سلبية يف 

 .
(4)

املéتمع
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 Üيعل̀`````ن ع̀`````دد كبري من املفكري̀`````ن العر 

يف ه̀`````ذا ال�سي̀`````اق عن هيمنة كب̀`````رية لثقافة 

املمانع̀`````ة يف flتل∞ البلدان العربية, وتتمثل 

ثقافة املمانعة يف اأ‰اط الثقافات التقليدية 

الرتاثية املا�سوية الع�سائرية القبلية التواكلية 

التي تنط̀`````وي على عنا�̀`````ö ثقافية م†سادة 

ن�سن̀`````ة والتنمية Ãختل∞ Œلياتها  لعملية الأ

وتنوعاتها. 

ويف ه̀`````ذا ال�س̀`````دد يق̀`````ول اأحمد ‹دي 

حéازي: }يف املéتمعات العربية ‚د ثقافة 

Zري مبدعة ل تقوى على خل≤ فكر اجتماعي 

م�ستق̀`````ل قادر على التéديد على رZم وجود 

مظاهر التحديå امل̀`````ادي مثل: زيادة اأعداد 

املتعلمني, وتنامي Xاهرة ال�ستهÓ∑ الرتيف, 

ب̀`````ل اإن قيم ال̀`````رثاء اأ�سبحâ قيم̀`````ا كمية ل 

نوعي̀`````ة, حيå اأ�سب̀`````í ال̀`````رثاء �سلطانا على 

. فال�سخ�سية 
(5)

zالثقاف̀`````ة واملعرفة والقي̀`````م

العربي̀`````ة �سخ�سية تقليدي̀`````ة حمافظة نتيéة 

لهيمنة القيم الجتماعية القبلية والع�سائرية 

امل†سادة للح†سارة واملدنية, وقد اأدت عوامل 

يéابية  التغري ال�öي̀`````ع اإ¤ ت�سويه القي̀`````م الإ

يف ال�سخ�سي̀`````ة العربية فتح̀`````ول الكرم اإ¤ 

تبذير, والرجول̀`````ة اإ¤ رف†س لدور املراأة يف 

املéتم̀`````ع, والعتدال اإ¤ تطرف, واجلّد اإ¤ 

الك�سل, والتوكل اإ¤ تواكل, وقوة العزمية اإ¤ 

مهادنة, والعتماد على الذات اإ¤ العتماد 

عل̀`````ى الغري. ومثل ه̀`````ذا الت�سور ‚ده لدى 

عل̀`````ي خليفة الكواري الذي يقّر بوجود اأزمة 

قي̀`````م يف اخلليè العربي تتمث̀`````ل بظهور قيم 

جدي̀`````دة قوامها ا�ست�öاء ال̀`````روì التكالية, 

والنتهازية, والرتزاق, وامل†ساربة, والبطالة 

املقنع̀`````ة, و�سعور الÓمب̀`````الة, والنغما�س يف 

ماديات احلياة على ح�ساÜ اإمكانيات ال�سمو 

 .
(6)

فراد واجلماعات دبي لÓأ املعنوي والأ

 âفالثقافات التقليدي̀`````ة العربية ما زال{

ت̀`````دور يف فلك املحافظ̀`````ة واجلمود الثقايف 

على الرZم من Wفرات التنمية القت�سادية, 

واحل̀`````≤ يقال اإن Xاه̀`````رة املحافظة ورف†س 

التغري والتéديد من اأخطر Xواهر التخل∞ 

واأعمقه̀`````ا لكونه̀`````ا Xاهرة ي�سع̀`````ب تغريها, 

أنها ت†̀`````Üö بéذورها يف اأعماق حياة  Pلك ا

ألفه الفرد وما عرفه  ن�سان اإP ترتب§ Ãا ا الإ

Bب̀`````اوؤه واأجداده  وما تاأ�سل في̀`````ه, وÃا األ∞ ا

وعرفوه, و–مل بالتا› جانبا من القد�سية 

(7)
.zبا من ن�سوة احلنني اإ¤ املا�سيö� اأو

لثقافة   êPكنم̀`````و والثقاف̀`````ة اخلليéي̀`````ة 

عربي̀`````ة, تنط̀`````وي على ‹موعة م̀`````ن القيم 

واملعايري والبنى الذهنية التي تناه†س عملية 

التنمية ومنه̀`````ا: رف†س العمل اليدوي واحلر 

ول�سيم̀`````ا اأعمال املخاب̀`````ز واملتاجر وخدمة 

. فكي∞ 
(8)

ليات واأعم̀`````ال النظافة وZريها Bال

تك̀`````ون التنمي̀`````ة يف ‹تمع يرف†̀`````س القيام 
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عم̀`````ال احليوية يف  أداء الأ بخدمة نف�س̀`````ه وا

‹ال احلياة الجتماعية. 

ويف ه̀`````ذا اخل�سو�̀`````س, ي̀`````رى فو�س̀`````رت 

Foster George يف اأبحاثه حول الثقافات 
التقليدي̀`````ة و�سدم̀`````ة التغ̀`````ري التكنولوج̀`````ي 

واحلداثي, اأن القي̀`````م والŒاهات الثقافية 

التقليدي̀`````ة مثل: الكربياء والكرامة والتمركز 

حول الذات, ت�سكل اأخطر املعوقات يف وجه 

.
(9)

النماء احل†ساري لهذه املéتمعات

أبو ه̀`````Óل موؤكدا  يق̀`````ول اأحمد خ†̀`````ö ا

ن�سان  ال̀`````دور ال�سلبي للثقاف̀`````ة التقليدية }الإ

التقليدي يخ†سع للطبيعة, ول يع�س≤ التغيري 

بل يخ�س̀`````اه, اإنه يوؤمن بال�سح̀`````ر والغيبيات, 

ويرZب يف البتعاد عن ال�سلطة وعن مراكز 

امل�سوؤولي̀`````ة, اإنه مت̀`````واكل اإ¤ درجة التخاPل 

نه يعي�س باملا�سي  ول يبح̀`````å يف امل�ستقبل لأ

. وعل̀`````ى خÓف Pل̀`````ك فاإن 
(10)

وينع̀`````زل ب̀`````ه

ن�سان يف املéتمعات املتطورة ن�سي§ يحب  الإ

العمل و–مل امل�سوؤولية, ويخط§ للم�ستقبل 

ويعتقد باإمكانية التحكم فيه, يوؤمن بالتغيري 

. و‡̀`````ا ل �سك فيه اأن 
(11)

zويع�س̀`````≤ املغامرة

ن�س̀`````ان العربي تقليدي  التكوي̀`````ن الثقايف لÓإ

فر�سته عوام̀`````ل وXروف تاريخي̀`````ة �ساربة 

بع̀`````اد, وهذا يعن̀`````ي اأن الثقافة  اجلذور والأ

ال�سائ̀`````دة يف الغال̀`````ب ه̀`````ي ثقاف̀`````ة ‡انعة 

لعملية التنمية احلقيقية التي يéب اأن تكون 

يف ه̀`````ذه املراحل التاريخي̀`````ة من تطور هذه 

املéتمعات. 

فالثقاف̀`````ة العربي̀`````ة التقليدي̀`````ة ال�سائدة 

عéاز اأكرث من  }ثقافة خرافية “ي̀`````ل اإ¤ الإ

ميلها اإ¤ العلم, و“يل اإ¤ ال�ست�سÓم اأكرث من 

ميله̀`````ا اإ¤ املنحى التحريري... والربجوازية 

العربي̀`````ة ت�سيع ه̀`````ذا النم§ اخل̀`````رايف من 

التفك̀`````ري وت�ساعد على بثه به̀`````دف اإ�سعاف 

الفك̀`````ر العلم̀`````ي ل̀`````دى الطبق̀`````ات ال�سعبية, 

 .
(12)

zفي�سهل تخويفها وال�سيطرة عليها

وباخت�س̀`````ار ميكن القول ب̀`````اأن الثقافات 

التقليدي̀`````ة ال�سائ̀`````دة يف الع̀`````ا⁄ العربي قد 

Zر�س̀`````â ن�سقا من القي̀`````م ال�سلبية املناه†سة 

م̀`````ر الواقع,  للتنمي̀`````ة مث̀`````ل: اخل†س̀`````وع لÓأ

القدري̀`````ة, التكالي̀`````ة, القبلي̀`````ة, الع�سائرية, 

الطائفي̀`````ة, القبول Ãا هو قائ̀`````م, واأن هذه 

 ìريد الفرد من روŒ الثقافات تعمل عل̀`````ى

املب̀`````ادرة, وتغييب ح�̀`````س امل�سوؤولية, واإ�سفاء 

الطابع القد�سي عل̀`````ى اأZلب جوانب احلياة 

وتغيب الروì النقدية. 

 :á«ªæàdGh ƒªædG ábQÉØe

لق̀`````د �س̀`````اع يف الع̀`````ا⁄ العرب̀`````ي ول�سيما 

يف اخللي̀`````è العربي عدد كب̀`````ري من مظاهر 

التحديå ال̀`````ذي اتخذ �سورة م̀`````ن الت�ساب≤ 

ب̀`````راê العمÓق̀`````ة ال�ساهق̀`````ة  يف ت�سيي̀`````د الأ

أب̀`````راê دبي, وبناء من�س̀`````اBت �سخمة هائلة,  كا
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أ�سكال وWراز  ومب̀`````اين رائعة تاأخذ اأح̀`````دç ا

جنبية احلديث̀`````ة, ويف التاأ�سي�س  العم̀`````ارة الأ

للمéمعات التéارية التي تفوق ما عداها يف 

B�سية. لق̀`````د انطلقâ هذه التغريات  اأوروبة وا

احل†سارية املادية الهائل̀`````ة بوتائر مت�سارعة 

دون اأن يرافقها تنمية ثقافية وعقلية وPهنية 

يف الكيان الجتماعي وهذا قد ولد �öوخا 

وت�سدعات كبرية يف بنية احلياة احل†سارية 

بني ثقاف̀`````ة تقليدية �ساكنة جامدة, وبني ‰و 

ما› واقت�سادي بنيوي هائل مت�سارع يتميز 

بالعم≤ وال�سمول, وق̀`````د اأدت هذه الو�سعية 

اإ¤ ان�سط̀`````ار كبري بني الوع̀`````ي الجتماعي 

والتق̀`````دم امل̀`````ادي بني ثقاف̀`````ة تقليدية ونقلة 

ح†ساري̀`````ة مادية نوعية تفوق حدود الو�س∞ 

من حيå قوتها و�öعتها وتقدمها, واأخذت 

احل†سارة �سورة مادي̀`````ة �سنعية ل روì فيها 

ول معنى اأو دللة اإن�سانية. 

واإPا كان العلم ي�سكل وعيا باحل†سارة, فاإن 

النقلة الطفرية النوعية للنمو القت�سادي يف 

الع̀`````ا⁄ العربي ⁄ يرتاف≤ حت̀`````ى اليوم بتوWني 

أو بتكوين العقول  العل̀`````م واملعرفة العلمي̀`````ة, ا

 åب حيéنية املبدعة كما يWواخل̀`````ربات الو

جنبي هو مبتداأ هذه النه†سة  بق̀`````ي العقل الأ

وخربها. 

ن املهند�سون واخلرباء  nولو �ساألنا اليوم م

أبراê دب̀`````ي واملاBثر  الذين قام̀`````وا بت�سيي̀`````د ا

العمراني̀`````ة يف العا⁄ العربي? مل̀`````ا تردد اأحد 

جابة ق̀`````ول باأن اخل̀`````ربات والعقول هي  بالإ

خربات وعقول اأجنبي̀`````ة بامتياز, فهم لي�سوا 

 êبرا Zل̀`````ب, فالأ عرب̀`````ا اأو خليéيني على الأ

واملن�ساBت �سناع̀`````ة اأجنبية ونحن نفخر بكل 

أ�سوق  م̀`````ا هو اأجنبي ول فخر. واأريد هنا اأن ا

مثال يو�سí هذه املفارقة بني برê دبي وبني 

 êاإيفيل يف فرن�سا, فعندما ت�سعد اإ¤ بر êبر

اإيفيل ترى اأن الفرن�سيني يفتخرون Ãهند�سهم 

اإيفي̀`````ل اأكرث باأل∞ مرة من الربê نف�سه ككيان 

أنهم يفخرون بالعبقرية الفرن�سية  مادي, اأي ا

 êيف ‹̀`````ال الهند�سة العمراني̀`````ة, ولي�س برب

اإيفل نف�سه, وقد خ�س�س̀`````وا يف الربê مكانا 

�ساfl̀`````ا للمهند�̀`````س وزوجت̀`````ه وم�ساعدي̀`````ه 

وXروف عمل̀`````ه وتاريخه, وPلك هو اجلانب 

هم رÃ̀`````ا يف برê اإيفي̀`````ل, فهل ‚د مثل  الأ

براê العربية التي ت�سدم اخليال  هذا يف الأ

بقوتها وعظمتها? 

مر يف م�ساره ال�سحيí لوجب  ل̀`````و كان الأ

علين̀`````ا اأن نفخر بع̀`````دد العلم̀`````اء واملبدعني 

أبن̀`````اء الوẀ`````ن واملوؤ�س�سات  واملفكري̀`````ن من ا

الوWنية  كادميي̀`````ة  والأ والفكري̀`````ة  العلمي̀`````ة 

الت̀`````ي ميكنها اأن تنه†̀`````س بالتنمية احلقيقية 

واأن تتé̀`````اوÜ ملتطلباته̀`````ا. ولو كان من فخر 

لكان علين̀`````ا اأن نعمل عل̀`````ى توWني املعرفة 

واخلربات العلمي̀`````ة وا�ستثمار بع†س املال يف 
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دمغة واخل̀`````ربات الوWنية  بناء العق̀`````ول والأ

أ النه†سة وخربها. لو كان  التي ت�سكل مبت̀`````دا

علينا اأن نفخر! لكان علينا اأن نفخر بعملية 

ن�سان العرب̀`````ي وال�ستثمار يف بنائه  بن̀`````اء الإ

ن�س̀`````ان الفاعل املبدع  الثقايف على �سورة الإ

املخط§ املنت̀`````è املغامر اخلÓق الذي ير�سم 

احل†سارة ويوؤمن بالقي̀`````م اخلÓقة املوؤ�س�سة 

ن�سانية وهنا تكمن روì احل†سارة  للنه†سة الإ

وعبقريتها. 

 å```jóëàdG  ΩGó```°U  :á```gƒ°ûe  á```«ªæJ

 .áKGó◊Gh

 لقد عمل̀`````â الدول العربي̀`````ة منذ عهد 

ال�ستقÓل, على –ديå ‹تمعاتها وتنميتها, 

مر  وقد �سهدت هذه املéتمعات يف حقيقة الأ

عملية تنموي̀`````ة اقت�سادية وعمرانية ل مثيل 

لها, فر�ستها عوام̀`````ل متعددة اأهمها الوفرة 

القت�سادية املتمثلة يف الرثوة الطبيعية لهذه 

 âالبلدان, ورخ�̀`````س اليد العاملة. وا�ستطاع

ه̀`````ذه البل̀`````دان, ول�سيما اخلليéي̀`````ة منها, 

خÓل عق̀`````ود قليلة اأن توؤ�س�̀`````س لعملية ‰و 

عم̀`````راين واقت�س̀`````ادي وا�سحة املع̀`````ا⁄, واأن 

تنتقل éÃتمعاته̀`````ا – يف م�ستويات التطور 

العمراين واملادي- عرب عملية حرق املراحل 

من ‹تمعات بدوية �سحراوية اإ¤ ‹تمعات 

ت†ساه̀`````ي اأح̀`````دç دول الع̀`````ا⁄ عمرانا وبناء 

 âم�سافات ح†سارية بلغ ö�وموؤ�س�سات لتخت

ن�سانية,  مÄات ال�سنني Ãقايي�س احل†سارة الإ

اأ�سبحâ املن�ساBت القت�سادية واملالية   åحي

والتéاري̀`````ة ت†ساهي باري�س ولن̀`````دن وروما. 

ولكن امل�سكلة هي اأن هذه النقلة احل†سارية ⁄ 

ترافقها نقلة ح†سارية فيما يتعل≤ باحلداثة 

الفكري̀`````ة والثقافية, حيå بقي̀`````â الثقافات 

التقليدي̀`````ة البدوي̀`````ة املحلي̀`````ة وال�سحراوية 

همية وال�س̀`````دارة يف احلياة  –ت̀`````ل مكان الأ

الجتماعية دون تغيري يذكر. بل وعلى خÓف 

Pل̀`````ك كله فاإن املوؤ�̀`````öات الثقافية تدل على 

 åديد هذه قد اأدت اإ¤ –ديéاأن حركة الت

 ,kالق̀`````دمي وتطوي̀`````ره من دون تغي̀`````ريه جذريا

وما ي̀`````راد بهذا القول اإن ثم̀`````ة قيم تقليدية 

 â– انعة ق̀`````د وجدت نوعا من التاأ�سيل‡

أبرزها  أيديولوجية متعددة ا �سغ§ م̀`````ربرات ا

 êPق والعودة اإ¤ النماÓقيم النكفاء والنغ

 .
(13)

�سولية الأ

 فالوẀ`````ن العربي يعي�̀`````س حالة تناق†س 

وان�سطار وجودي كب̀`````ري, يتمثل يف الت�سادم 

ب̀`````ني اأح̀`````دç مظاه̀`````ر احلي̀`````اة احل†سارية 

الغربية املتقدمة, وب̀`````ني ثقافات تقليدية ما 

قبل �سناعية –كمها الروì القبلية ال�سابقة 

للح†س̀`````ارة Ãعايريه̀`````ا وقيمه̀`````ا وŒلياتها 

املختلفة, وهذا يعني وجود ان�سطار كبري بني 

 íاحل†سارة وكينونتها املادية, ومن الوا�س ìرو

اأن هذا التناق†س ميثل �سورة املفارقة القائمة 
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 åبني منتهى التقدم احل†ساري ومبتداه, حي

ياأخذ ه̀`````ذا التناق†س يف وجهه �سورة ثقافة 

أ�س�س مادي̀`````ة, كما ياأخذ  تقليدي̀`````ة من Z̀`````ري ا

يف وجه̀`````ه الثاين �سورة ح†س̀`````ارة مادية من 

أ�س�س ثقافي̀`````ة حداثية. وهذا التناق†س  Zري ا

امل̀`````زدوê يولد بال†̀`````öورة م�ساعر التناق†س 

زمة  الكبري والت�سادم الثقايف الذي يوؤ�س�س لأ

هوية تت�سم بالعم≤ وال�سمول. 

ن�س̀`````ان العربي يعي�̀`````س خ�سو�سياته  فالإ

 âالثقافي̀`````ة التقليدية حت̀`````ى العظم يف الوق

الذي يرفل فيه Ãعطيات احل†سارة الغربية 

 Üحت̀`````ى الثمالة, فنحن كم̀`````ا يقول علي حر

أو م�سلمون فيم̀`````ا يت�سل باملقد�سات  }عرÜ ا

واملحرم̀`````ات; ولكنن̀`````ا Zربيون فيم̀`````ا يتعل≤ 

دوات وال�س`لع وال�س`ور واملتع التي  با�س`ترياد الأ

أف̀`````Óم البورنو...  توفره̀`````ا اأجهزة الفيديو وا

 Üأ�سبا اأي يف كل م̀`````ا يت�سل Ã̀`````ادة احلياة وا

. فثقاف̀`````ة احلداثة تركز على 
(14)

zاحل†سارة

ميان بالعلم والقيم  العقÓنية والفردي̀`````ة والإ

الدميقراWي̀`````ة, اأما ثقافتن̀`````ا التقليدية فهي 

ثقاف̀`````ة ما قب̀`````ل احل†س̀`````ارة الزراعية ثقافة 

البداوة, وهي ثقافة جمعية عاWفية ترف†س 

أ الفردانية وت�ستم̀`````د ن�س≠ وجودها من  مب̀`````دا

�ساẀ`````ري واخلراف̀`````ات والقي̀`````م  مي̀`````ان بالأ الإ

التقليدية الت̀`````ي ل تتواف≤ مع قيم احل†سارة 

املادية الغربية. 

أح̀`````د الكتاÜ العرÜ خري تعبري  لقد عرب ا

�سكالية يف Wبيعة  عن هذا الن�سطار وتلك الإ

العÓقة بني احلداث̀`````ة والتحديå بني النمو 

والتنمي̀`````ة حيå يقول: }يف القبيلة ت�سود قيم 

ق̀`````د ل تتما�سى مع كينونة الدولة وتراكيبها, 

فقيم الدخال̀`````ة والع�سبية والفزعة والنخوة 

والفخر والهéاء والطاعة والن�ö واحلماية 

واحلل∞ وZريها من قيم القبيلة ل ميكن اأن 

 .zية وتواجدهاö�تتحمل فكرة الدول̀`````ة الع

 
(15)

âويف اإ�سارة منه اإ¤ واقع التطور يف الكوي

ي̀`````رى النفي�س̀`````ي - وه̀`````ذا الراأي يع̀`````ود اإ¤ 

مرحل̀`````ة الثمانينات من القرن املا�سي ولكنه 

أين̀`````ا ما زال يحمل دلل̀`````ة معا�öة ت�سمل  برا

معظم دول اخلليè العربي ما زالâ يف Wور 

النتقال من كونها القبلي اإ¤ كونها الع�öي 

ن ⁄ –ق≤ (بع†س  Bيف �سكل الدول̀`````ة. حتى ال

هذه الدول) العب̀`````ور الكامل من القبيلة اإ¤ 

 .
(16)

الدولة

اإن̀`````ه مل̀`````ن الب�ساWة Ã̀`````كان الق̀`````ول باأن 

التنمية احلقيقية تقا�س Ãدى ح†سور القيم 

الثقافية التنموية يف �سل̀`````و∑ النا�س, ومدى 

Œليها يف اأ‰اط حياتهم ووجودهم, ووفقا 

لهذا املعيار ميك̀`````ن القول باأن ثقافة التنمية 

يف ‹تمعاتن̀`````ا ل تاأخ̀`````ذ موق̀`````ع الهيمنة يف 

احلي̀`````اة العامة للنا�س, فاأ‰̀`````اط ال�سلو∑ ما 

زالâ ت�ستمد وجودها م̀`````ن ثقافات تقليدية 
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قبلي̀`````ة اإثنية اأو Wائفي̀`````ة واإقليمية يف Zالب 

م̀`````ر, ويتمثل Pلك يف �سع∞ الولء للدولة  الأ

وقيمه̀`````ا باملقارن̀`````ة مع قيم ال̀`````ولء للطائفة 

والقبيلة وZريها من الولءات ال�سغرى. هذا 

وينبÄنا واقع احل̀`````ال اأن التنمية ⁄ تنéز بعد 

كثقافة حي̀`````اة ووجود وبقيâ تنمية تنظيمية 

للحياة مرهونة Ãوؤ�س�سات الدولة وقوانينها 

و‡ار�ساتها اليومية. 

وهذا يعني اأن التنمية احلقيقية يف العا⁄ 

 èيف اأم�س احلاجة اإ¤ دم â`````̀العربي ما زال

النب†سة الوجداني̀`````ة والروحية احلداثية يف 

بنية احلياة املادية والقت�سادية, وباخت�سار 

ميك̀`````ن القول هن̀`````ا اإن ه̀`````ذا الن�سطار بني 

احل†س̀`````ارة املادية وروحها ي�س̀`````كل التحدي 

ول الذي يواج̀`````ه عملية تنمية  التاريخ̀`````ي الأ

وWنية حقيقية متكاملة و�ساملة, حيå تعمل 

هذه التناق†س̀`````ات الكربى, ما ب̀`````ني الثقافة 

التقليدية البدوية ال�öقية واحل†سارة املادية 

الغربي̀`````ة, على توليد م�ساعر القل≤ وال†سياع 

ح�سا�̀`````س  ن�س̀`````اين لÓإ والتوت̀`````ر يف العم̀`````≤ الإ

بالهوية والنتماء. واأخريا فاإن امل�ساحلة بني 

روì احل†سارة وج�سده̀`````ا, ي�سكل اليوم اأحد 

أه̀`````م واأخطر التحديات التي تواجهها  اأكرب وا

املéتمعات العربية, ول تكون هذه امل�ساحلة 

اإل برت�سيخ ثقافة العقÓنية والروì التنويرية 

التي ميكنها اأن ت�سكل منطل≤ هذه امل�ساحلة 

احل†ساري̀`````ة مع ال̀`````ذات والوج̀`````ود والهوية. 

وعلى ه̀`````ذا النحو ف̀`````اإن الع̀`````رÜ مطالبون 

اليوم با�ستخدام الطاقة النقدية والعقÓنية 

العلم  بتوXي∞  والدميقراWي̀`````ة, مطالب̀`````ون 

واملعرف̀`````ة العلمي̀`````ة, وتوXي̀`````∞ كل القي̀`````م 

ن�ساني̀`````ة اخلÓق̀`````ة يف مواجه̀`````ة –ديات  الإ

التنمي̀`````ة وZريه̀`````ا م̀`````ن التحدي̀`````ات الكربى 

للمحافظة على الهوي̀`````ة والكينونة والوجود 

و–قي≤ تنمية �ساملة متكاملة.

 íاإ¤ }عقل منفت êفثقافة التنمي̀`````ة –تا

Z̀`````ري متع�س̀`````ب, ونق̀`````دي يقب̀`````ل الختÓف 

أ�س�س  وينتè الختÓف, وي�سعى لÓتفاق على ا

مقبولة عقلية وعقÓنية, فنحن اإPا حمتاجون 

اإ¤ تفت̀`````í فكر ي اإ¤ روì نقدية, وحمتاجون 

أنف�سنا  حب̀`````اط الذي يف ا اإ¤ فكر يحارÜ الإ

. اإننا }بحاجة 
(17)

zأو ال̀`````ذي يف نفو�س بع†سنا ا

اإ¤ التحدي̀`````å والنخ̀`````راط يف ع�ö العلم 

والثقاف̀`````ة كفاعلني وم�ساهم̀`````ني. كما نحن 

بحاج̀`````ة اأي†سا اإ¤ مقاوم̀`````ة ثقافة الخرتاق 

وحماي̀`````ة هويتن̀`````ا القومي̀`````ة وخ�سو�سيتن̀`````ا 

الثقافية من النحÓل والتÓ�سي –â تاأثري 

موج̀`````ات الغزو الثقايف ال̀`````ذي مُيار�س علينا 

وعل̀`````ى العا⁄ اأجمع بو�سائ̀`````ل العلم والثقافة. 

والو�سيل̀`````ة يف كل Pلك واح̀`````دة هي اعتماد 

مكانيات الÓحمدودة التي توفرها العوملة  الإ

يéابية منها ويف  نف�سها, اأعن̀`````ي اجلوانب الإ

.
(18)

zمقدمتها العلم والتقانة
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 لقد رn�سخ يف flتل∞ التéارÜ التنموية 

أ�̀`````س املال وحده ل ميكنه اأن يكون كافيا  اأن را

يف العملي̀`````ة التنموي̀`````ة, اأو حت̀`````ى يف عملية 

نت̀`````اP êاتها, وب̀`````ات وا�سح̀`````ا اأن الن�ساط  الإ

الذهن̀`````ي Ãادت̀`````ه وقدرات̀`````ه املعلوماتية هو 

نت̀`````اê يف حني اأ�سب̀`````í راأ�س املال  أ�سا�̀`````س الإ ا

‹̀`````رد عن�ö من عنا�̀`````öه, وهو بذلك قد 

ولوي̀`````ة الرئي�سي̀`````ة كما كان  فق̀`````د عن�ö الأ

. وقد 
(19)

العتق̀`````اد يف الع�̀`````ö ال�سناع̀`````ي

 å`````̀دم �سميB نكلي̀`````زي ا كان لÓقت�س̀`````ادي الإ

�سارة اإ¤  ف†سل ال�سب̀`````≤ على معا�öيه يف الإ

أ�س امل̀`````ال الب�öي ودوره يف الدخل  اأهمية را

القت�سادي القوم̀`````ي, والذي �سب≤ له القول 

: }اإن الرجل املوؤه̀`````ل علميا ميكن اأن يقارن 

لت املتط̀`````ورة واحلديثة واملكلفة  Bباإحدى ال

 .
(20)

zي∞ وال�ستثمارXوالتو êنتا يف ‹ال الإ

أنه ل ميكنن̀`````ا اأن نتحدç عن  وهذا يعن̀`````ي ا

تنمية حقيقية من دون ال�ستثمار يف مناجم 

العق̀`````ول وبناء الب�ö, وهو ما ل يتم من دون 

 kتعليما íالتطوير اجل̀`````ذري للتعليم كي ي�سب

منتéاk للمعرف̀`````ة ومنتéاk للثقافة, وكي يكون 

مة ال̀`````ذي تواجه ب̀`````ه كل تيارات  �س̀`````ìÓ الأ

الغ̀`````زو الثقايف وحم̀`````اولت التغريب وWم�س 

مان يف اأمنها الثقايف  الهوية وهو �سم̀`````ام الأ

 ..
(21)

وم�ستقبلها

اإن اأخط̀`````ر م̀`````ا ميك̀`````ن اأن ي�ستق̀`````ر يف 

العقل العربي هو العتق̀`````اد باأن توافر املال 

 Óات̀`````ه م�ستقبP والرج̀`````ال ي†سم̀`````ن يف حد

م�öقا للعا⁄ العربي, وهذا يعني اأن البلدان 

 êريها –تاZالعرب̀`````ي و èالعربي̀`````ة يف اخللي

اإ¤ تر�سي̀`````خ ثقاف̀`````ة تنموية جدي̀`````دة تنه†س 

ن�س̀`````ان واملéتم̀`````ع ثقاف̀`````ة تنموي̀`````ة تقوم  بالإ

أنقا�̀`````س الثقافة التقليدي̀`````ة املناه†سة  على ا

للتقدم والتنمية وتتéاوزها. فكل النه†سات 

ن�سانية املعروف̀`````ة تاريخياk بداأت بنوع من  الإ

بي�ستيمولوجي̀`````ة الت̀`````ي Zريت من  الث̀`````ورة الإ

ن�س̀`````ان اإ¤ نف�س̀`````ه و‹تمعة واإ¤  نظ̀`````رة الإ

العا⁄ من حوله, �س̀`````واء –دثنا عن النه†سة 

أو النه†سة  وروبية ا أو النه†سة الأ �سÓمي̀`````ة ا الإ

الياباني̀`````ة, ابتداأت ه̀`````ذه النه†س̀`````ات بثورة 

اإبي�ستيمولوجي̀`````ة Zريت من العÓقة الذهنية 

 âبني الكائن واملحي§ الذي يعي�س فيه فكان

 ⁄ .
(22)

بداع والعق̀`````ل اخلطابي النه†س̀`````ة والإ

تتم نه†س̀`````ة يف التاري̀`````خ اإل وكانâ م�سبوقة 

بث̀`````ورة اإبي�ستيمولوجية Zريت من ن�س≤ القيم 

واملفاهي̀`````م والت�س̀`````ورات ال�سائ̀`````دة يف هذه 

املرحلة اأو يف Pلك املéتمع. 

وه̀`````ذا هو ح̀`````ال الث̀`````ورة الثقافية التي 

�سهدته̀`````ا ال�سني, يف ع�ö ماوت�سي تون≠ يف 

ال�سبعين̀`````ات من القرن املا�س̀`````ي, اأي عندما 

اأعلن ماوت�سي الثورة على الثقافة التقليدية 
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القدمية املمانعة لنه†س̀`````ة ال�سني وحركتها, 

أ�س�س خلارẀ`````ة ثقافية جدي̀`````دة تعلي من  وا

قي̀`````م العمل واجل̀`````د والنظ̀`````ام وترف†س قيم 

التكالي̀`````ة والهزمي̀`````ة والك�س̀`````ل والقدا�س̀`````ة 

واخلرافة وال�سح̀`````ر وال�سعوPة من اأجل بناء 

ثقاف̀`````ة تنموية كربى “ه̀`````د لعملية النه†سة 

احل†ساري̀`````ة ال�ساملة. وهذا هو حال ال�سني 

أم̀`````ة تف̀`````وق الأ· يف م̀`````دى قوتها  الي̀`````وم ا

وح†سارتها وعظمتها. 

أ�سد  ونحن يف الع̀`````ا⁄ العربي الي̀`````وم يف ا

احلاجة لثورة ثقافي̀`````ة جديدة من اأجل بناء 

ثقاف̀`````ة تنموية تنطل≤ بن̀`````ا جميعا اإ¤ م�سهد 

فراد واملéتمعات  ح†ساري اإن�ساين ي�سمو بالأ

اإ¤ اBفاق ح†سارية اإن�سانية جديدة. 

 وم̀`````ن اأجل بناء ه̀`````ذه الثقافة اأي ثقافة 

النط̀`````Óق, ميك̀`````ن }للتعلي̀`````م اأن يلعب دورا 

كب̀`````ريا يف ت�سحي̀`````í اخلل̀`````ل ال̀`````ذي يعانيه 

ن�س̀`````≤ القيم الراه̀`````ن, واإر�ساء قي̀`````م تنموية 

واŒاه̀`````ات ‹تمعية ت�ساع̀`````د املنطقة على 

مواجهة التحدي ال̀`````ذي اأفرزه ت�سدع القيم 

نتاê من تغييب الرتباط  املتعلقة بالعمل والإ

نتاجية,  نت̀`````اê, واجلهد والإ بني احلوافز والإ

 íتمعية ل�سالéوتراج̀`````ع القيم املعنوي̀`````ة وامل

نانية ول�سيما  القيم املادي̀`````ة والفردي̀`````ة والأ

 .
(23)

نتاê التفاخري الراهن ‰§ الإ

اإن تغي̀`````ري الذهني̀`````ة ل ميكن̀`````ه اأن يكون 

–̀`````ول �سكليا يتم من اخل̀`````ارê, بل هو حالة 

تغري Pاتي تتم يف داخل اجل�سد الجتماعي, 

وه̀`````ذا يعن̀`````ي اأن اإحداç التح̀`````ول يف داخل 

الذهنية ل ميكنه اأن يكون –ول يف الثقافة 

ب̀`````ل هو –ول يف داخل الثقافة نف�سها. ومن 

اأجل Pلك يéب البحå يف اجلذور الثقافية 

ع̀`````ن مفاتي̀`````í التغري يف الذهني̀`````ة. اإن تغيري 

الذهنية يعن̀`````ي تن�سي§ منط≤ ثقايف م†سمر 

م̀`````ن اأجل تعزيز Wرق جديدة يف التفكري عن 

Wري≤ القيم وامل�ساعر. 

اإن الثقافة الت̀`````ي تقت†سيها هذه املرحلة 

التاريخي̀`````ة ه̀`````ي الثقاف̀`````ة العلمي̀`````ة, ثقافة 

النط̀`````Óق التي ترتك̀`````ز اإ¤ العقل والتéربة 

ن�ساني̀`````ة اخلÓقة, اإنها  واحلرية والقي̀`````م الإ

الثقاف̀`````ة التي تنطوي على قيم احل≤ واخلري 

ميان بقيمة  والعدال̀`````ة واجلمال, ثقاف̀`````ة الإ

ب̀`````داع واملغام̀`````رة, ثقافة الرف†س  العمل والإ

�öاف واملباهاة  جلميع مظاهر ال̀`````رتف والإ

والت�سنع  والتزل̀`````∞  والتملك   ∑Ó`````̀وال�سته

وال�ستكب̀`````ار والغ�̀`````س واخل̀`````داع والوا�سطة 

واملح�سوبي̀`````ة والف�ساد واملفاخ̀`````رة والعتزاز 

والفزع̀`````ة والتع�س̀`````ب والنك�س̀`````ار واحتقار 

ميان  أة واملتعة, اإنه̀`````ا ثقافة املواWنة والإ املرا

بالوẀ`````ن, ثقافة العدالة والت†سحية واملعرفة 

ميان بالعل̀`````م رف†سا للخرافات وال�سحر,  والإ



»Hô©dG ⁄É©dG ‘ á«ªæà∏d á«aÉ≤ãdG á©fÉªŸG

97 2011  •ÉÑ`````````````°T    569  Oó`````````````````````©dG569  Oó`````````````````````©dG569

اإنه̀`````ا باخت�سار ثقاف̀`````ة النه†سة ب̀`````ل ثقافة 

النطÓق يف مواجهة ثقافة املمانعة واجلمود 

والنغÓق. 

اإن تنمية حقيقية يف العا⁄ العربي يéب اأن 

و¤,  تاأخذ اليوم توجهات ثقافية بالدرجة الأ

لقد حققâ هذه الدول انت�سارات هائلة يف 

‹ال تراكم الرثوة واملال, وانعك�س Pلك على 

flتل∞ مظاه̀`````ر احلياة يف ال�سحة والدخل 

 Üوالتعليم واخلدم̀`````ات, و⁄ يب≤ اأمام ال�سعو

العربي̀`````ة Zري التنمي̀`````ة الثقافية, وهي تنمية 

ن�سان, وتلك هي التنمية التي  يف الب�̀`````ö والإ

أ�ّس احل†س̀`````ارة احلقيقية ومنطلقها,  ت�سكل ا

وهذا كل̀`````ه ل يتحق≤ اإل باإر�ساء قيم العدالة 

ميان  واحل≤ واخلري واحلري̀`````ة وامل�ساواة والإ

ن�سانية اخلÓقة جميعها. بالقيم الإ

 فالتنمي̀`````ة احلقيقية التنمي̀`````ة ال�ساملة 

–تاê الي̀`````وم اإ¤ تثوير الع̀`````ادات والتقاليد 

لتن�سéم م̀`````ع معطيات التنمي̀`````ة ومتطلبات 

ن�ساين, وهذا  احل†سارات ودواعي التقدم الإ

يتطلب بال†̀`````öورة رف†س منط̀`````≤ التع�سب 

 ñاف والب̀`````ذö`````̀� والتح̀`````زÜ واملباه̀`````اة والإ

والتبذي̀`````ر والتبديد والÓمبالة, اإP ل بد من 

ميان بالوWن  ح�سا�س بامل�سوؤولية والإ تنمية الإ

ن�سان على  ف̀`````وق كل النتم̀`````اءات, وبن̀`````اء الإ

قي̀`````م الت�سامí واملواWن̀`````ة, ورف†س الطائفية 

ميان  والع�سائرية والنتماءات ال�سغرى, والإ

ن�ساين,  بقيمة العمل الي̀`````دوي والفكري والإ

والنظر اإ¤ الك̀`````ون بعقÓنية را�سخة واإميان 

عظي̀`````م, وتلك هي �سورة عامة لثورة ثقافية 

أورام التخل∞ وتطهر  تنموية خÓقة تقتل̀`````ع ا

الثقافة الوWنية من اأع�ساÜ الثقافة املر�سية 

التي تثقل على احلياة والوجود يف ‹تمعاتنا 

العربية.
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خرين فتن�سى ما  Bمع ال çتتحد âواأن Åهل ت�سعر بنوبة من التوهان املفاج

 âه̀`````و الهدف من حديثك..? تلتق§ �سماعة التليفون ثم تت�ساءل من الذي كن

أين ركنâ �سيارتك..? وتخ�سى اأن  اأرZب يف حمادثته..? تن�س̀`````ى معظم الوقâ ا

�سابة بالزهامير..? تكون على و�سك الإ

اإن دماZن̀`````ا ه̀`````و كباقي اأع†ساء ج�سدنا يتغري مع تق̀`````دم العمر. وZالبيتنا 

�سياء. لكن  تÓح̀`````ß بع†ساk من ب§ء يف التفكري وبع†س ال�سعوب̀`````ات بتذكر الأ

.áãMÉHh áªLÎe ❁

ò

 äÉæ«JhÈdG ´GöU
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فقدان الذاكرة ال�سدي̀`````د والتغريات الكبرية 

 kجزءا âالتفكري وعمل العقل لي�س Üأ�سلو يف ا

م̀`````ن تقدم ال�سن, بل قد تك̀`````ون اإ�سارات باأن 

خÓيا املخ flربة  واBخذة بالنحÓل  كما يف 

خرى من الختÓل العقلي  لكنها  الأ‰اط الأ

يف احلقيق̀`````ة اأعرا�س مر�س قائم بحد Pاته 

وي�سمى الزهامير. 

اكت�سب  هذا املر�̀`````س ت�سميته ن�سبة اإ¤ 

Bلويز  ملاين الدكتور ا Wبيب العلوم الع�سبية الأ

(1)
الزهامير.

  كان الدكت̀`````ور الزهامي̀`````ر يدر�س اأدمغة 

�سخا�̀`````س امل�ساب̀`````ني بالخت̀`````Óل العقلي  الأ

نيلني  Bة تقنية جدي̀`````دة يف التلوين بالWبو�سا

مع ت�öيب بالف†سة.  ويف عام 1907 و�س∞ 

ول مرة التغريات الت�öيحية التي لحظها  لأ

يف دم̀`````اÆ مري†س̀`````ة عمرها 51 ع̀`````ام وهي 

اأوZ�سâ دي̀`````رت امل�سابة بالخت̀`````Óل العقلي, 

أي†ساk تعاين م̀`````ن ا�سطراÜ يف  حي̀`````å كانâ ا

التوجه ومعرفة املكان م̀`````ع هذيان وهلو�سة 

وا�سطراب̀`````ات يف الروؤية. وبع̀`````د معاناة مع 

املر�̀`````س ل�سنوات عدي̀`````دة, توفيâ حيå قام 

بت�öيí دماZه̀`````ا, فوجد اأن ن�سيéه  يحتوي 

عل̀`````ى كتل Zري Wبيعية وعق̀`````د Zري منتظمة 

 íية ت�سمى اليوم ال�سفائZيا الدماÓمن اخل

�سا�سية ملر�س  والعق̀`````د وتعت̀`````رب ال�سم̀`````ات الأ

الزهامير.  

مر�س الزهامي̀`````ر لي�س له اأي عÓقة مع 

ال�سيخوخ̀`````ة الطبيعية للدم̀`````اÆ, اإنه نوع من  

أو نق�س الوXائ∞ العقلية   اخل̀`````رف املر�سي ا

الذي يوؤدي اإ¤  تدهور عقلي متزايد  لدرجة 

تتعار�س مع العم̀`````ل الجتماعي والوXيفي, 

وميحي الذاك̀`````رة احلديثة ويوق∞ العمليات 

 íاملحاكمة  ب�سكل يطي Ü uالفكرية, كما  يخر

بال�ستقÓلية الذاتية ويبلبل احلياة العائلية. 

�ساب̀`````ة بالزهامير مر�̀`````س معقد رÃا  الإ

تلعب فيه ‹موعة متنوعة من العوامل دورا 

يف تط̀`````وره منه̀`````ا التقدم يف ال�س̀`````ن. ويعترب 

ن وقد  Bال kاö`````̀�مر�̀`````س الزهامير مر�سا منت

ك�سفâ درا�سة اأمريكي̀`````ة حديثة اأمام موؤ“ر 

مريكي̀`````ة للزهامير بوا�سنطن اأن  اجلمعية الأ

عدد امل�سابني Ãر�س الزهامير امل�سوؤول عن 

تدمري القدرات الذهنية للكبار, �سيت†ساع∞ 

ربع̀`````ة املقبلة   أرب̀`````ع مرات خ̀`````Óل العقود الأ ا

 kأ�س̀`````ل كل 85 �سخ�سا وي�سيب واح̀`````داk من ا

عل̀`````ى م�ستوى العا⁄.  وهو ن̀`````ادراk ما ي�سيب 

ال�سباÜ, بل ي�ساZ Üالباk بهذا املر�س الكبار 

 åيف ال�سن, ال�ستني يف العمر فما فوق,  حي

�ساب̀`````ات  بني �س̀`````ن65-74 �سنة,   تنت�̀`````ö الإ

وPل̀`````ك Ãع̀`````دل �سخ�س واحد م̀`````ن بني كل 

أم̀`````ا من Œاوزوا ال``80  من العمر فاإن  25,  ا

قل �سخ�ساُ واحداk يف  الن�سبة ت�سبí على الأ

فراد  أ�سخا�س, اأي حوا› 20% لÓأ كل خم�سة ا
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الذين Œ̀`````اوزوا �سن ال`80 عام̀`````اk لكن هذا 

أرباع من Œاوز الثمانني لي�س  يعني اأن ثçÓ ا

, وهذا 
(2)

لديهم اأي عر�س من ه̀`````ذا املر�س

 kتاما kلÓأنه مر�̀`````س م�ستقل ا�ستق دليل على ا

عن ال�سيخوخة; ويف عمر الت�سعني, ح�سبما 

يقول اخل̀`````رباء, ت�سل ن�سبة الذي̀`````ن يعانون 

م̀`````ن  اأعرا�س الزهامير اإ¤ الن�س∞. وت�سري 

ح�سائيات اإ¤ اأن الن�ساء اأكرث عر�سة من  الإ

�ساب̀`````ة بالزهامير. وهنا∑ عامل  الرجال لÓإ

الوراثة, حي̀`````å تقول التقاري̀`````ر اإن احتمال 

اإ�سابة ال�سخ�س بالزهامير يكون مرتفعاk يف 

 kو¤ م�سابا حال كان اأحد اأقارÜ الدرجة الأ

لية اجلينية للزهامير  Bم اأن ال`````̀Zباملر�س .ور

ن, “كن  Bري مفهومة ب�سكل جي̀`````د حتى ال`````̀Z

الباحث̀`````ون من –ديد عدد م̀`````ن (الطفرات 

�سابة  الوراثي̀`````ة) التي تزيد من احتمالت الإ

بالزهامي̀`````ر يف بع†س العائ̀`````Óت.  وعلى ما 

يبدو ف̀`````اإن البيÄة تلع̀`````ب دورا مهما يف هذا 

م̀`````ر, وعليه يعمل الباحث̀`````ون على درا�سة  الأ

 Üسبا� العوامل البيÄية بهدف التو�سل اإ¤ الأ

املحتمل̀`````ة التي تكمن وراء تط̀`````ور الزهامير 

وبالتا› الوقاية منه. 

ومر�̀`````س الزهامير ال̀`````ذي يت�سم بتطوره 

التدريé̀`````ي, هو مر�س دماZي يذهب اإ¤ ما 

أ مع فقدان  بع̀`````د م�ساألة الن�سيان. وق̀`````د يبدا

خفي̀`````∞ يف الذاكرة والرتب̀`````ا∑, ولكنه يقود 

بالنهاي̀`````ة اإ¤ اإعاق̀`````ة عقلية ح̀`````ادة ل ميكن 

اإ�سÓحها, تقوم بتدمري قدرة ال�سخ�س على 

التذك̀`````ر والتعلم والتخي̀`````ل والتفكري. ويعاين 

معظم مر�سى الزهامير من اأعرا�س م�سرتكة 

ت�سمل: 

الن�سيان املتوا�سل واملتزايد, حيå يت�سم 

 çحدا املر�س يف بدايته بنوبات من  ن�سيان الأ

القريب̀`````ة, والŒاه̀`````ات, وم̀`````ن ث̀`````م تتفاقم 

الظاهرة وZالبا ما مييل امل�سابون بالزهامير 

�سياء ون�سيان فحوى املناق�سات  اإ¤ تكرار الأ

�سياء يف Zري  أنهم ي†سعون الأ واملواعيد, كما ا

مكانه̀`````ا ال�سحيí بل ي†سعونها يف اأماكن تنم 

عن الفتقار اإ¤ التفكري املنطقي, اإ�سافة اإ¤ 

أ�سماء  �سماء,ومن ثم ا Pلك فاإنهم ين�س̀`````ون الأ

�سياء التي يتعاملون  أ�سماء الأ اأفراد العائلة وا

أو  أو ال�ساعة ا معها يومي̀`````ا مثل م�س§ ال�سعر ا

�سنان بالفر�ساة.  كما يعاين املري†س  تنظي∞ الأ

من �سعوب̀`````ة يف التفكري التéريدي, وبالتا› 

رقام  ي�سع̀`````ب عليه يف البداية التعامل مع الأ

 kأي†سا ويف فهمها واإدراكها; كما يعاين املري†س ا

 Pاد الكلمة ال�سحيحة, اإéمن �سعوب̀`````ة يف اإي

 kاد الكلمات املنا�سبة, –دياéثل عملية اإي“

كبرياk بالن�سبة ملر�سى الزهامير, للتعبري عن 

اأفكاره̀`````م, حتى اإنه قد ل يتمكن من متابعة 

مر ال̀`````ذي يقود يف النهاية اإ¤  حمادثة ما الأ

أث̀`````ر القدرة عل̀`````ى الق̀`````راءة والكتابة ورÃا  تا
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يفقد مري†̀`````س الزهامير القدرة على اإدرا∑ 

امل̀`````كان والزمان, وقد يé̀`````د نف�سه تائها يف 

ماكن التي كانâ ماألوفة حتى اإنه قد ي†سل  الأ

Wري̀`````≤ العودة اإ¤ املنزل ي†س̀`````اف اإ¤ Pلك, 

 Pت اليومية اإÓعدم التمكن من ح̀`````ل امل�سك

لن يتمكن من معرفة ما الذي يéب فعله يف 

أ الطعام املوجود على النار بالحرتاق  حال بدا

على �سبيل املثال. 

وم̀`````ن �سمات مر�س الزهامي̀`````ر, �سعوبة 

أو  �سياء التي تتطل̀`````ب تخطيطا ا القي̀`````ام بالأ

أو املحاكمة العقلية, كما  التو�سل اإ¤ ق̀`````رار ا

تظهر تغ̀`````ريات يف ال�سخ�سية ت�سمل تقلبات 

يف امل̀`````زاê, ما ق̀`````د يوؤدي اإ¤ فق̀`````دان الثقة 

خرين, ف†سÓ عن املي̀`````ل اأكرث اإ¤ العناد  Bبال

والنع̀`````زال ع̀`````ن املéتمع. ورÃ̀`````ا يعود هذا 

 Üحب̀`````اط الذي ينتا م̀`````ر اإ¤ ال�سعور بالإ الأ

املري†س نتيéة اإدراك̀`````ه للتغريات الÓاإرادية 

يف الذاك̀`````رة. وZالبا ما يكون الكتÄاÜ جنبا 

اإ¤ جن̀`````ب مع الزهامير وم̀`````ع تفاقم املر�س 

ينزع املر�سى اإ¤ التوتر والعدوانية وال�سلو∑ 

Z̀`````ري املنا�سب.  كما ي�ساÜ ه̀`````وؤلء املر�سى  

أو التوا�سل مع  بع̀`````دم القدرة على الرتكي̀`````ز ا

خري̀`````ن, وعدم القدرة على ال�سيطرة على  Bال

التبول والتربز, اإ�سافة اإ¤ اأن ال�سحة والعمل 

�öعان م̀`````ا يتدهوران حتى ي�سبí ال�سخ�س 

عاجزاk “اماk ع̀`````ن عمل اأي �سي, وهو يوؤدي 

.èا ⁄ يعالPسنوات اإ� ö�اإ¤ الوفاة بعد ع

له̀`````ذا املر�̀`````س مراح̀`````ل(3) وم�سارات, 

و�öعة التغريات الناجم̀`````ة عنه تختل∞ من 

�سخ�س اإ¤ اBخر.  فتطور املر�س من مرحلة 

الن�سي̀`````ان اخلفي̀`````∞ اإ¤ مرحلة اخلرف, قد 

ي�ستغرق عند البع†س خم�س �سنوات, يف حني 

أو اأكرث  خر عقدا ا Bقد ي�ستغرق عند البع†س ال

م̀`````ن الزمن.  ويتطور مر�س الزهامير ب�سكل 

عام عرب ثçÓ مراحل اخلفيفة ثم املتو�سطة 

واأخرياk  احلادة. 

و¤: وهي املرحل̀`````ة املبكرة  املرحل̀`````ة الأ

ول اإ¤ العام  واخلفيفة فتمتد من الع̀`````ام الأ

الثالå من ب̀`````دء املر�س, وهي Zالباk ما تاأتي 

قرباء والنا�س  دون النتباه لها, فيتéاهلها الأ

وق̀`````د يرجعونها لتقدم العمر  وخÓلها يكون 

باإم̀`````كان املر�س̀`````ى تدبري حياته̀`````م من دون 

م�ساع̀`````دة, ويÓحß يف ه̀`````ذه املرحلة Xهور 

عرا�س مث̀`````ل ال�سعوبة يف التعبري,  بع†س الأ

فقدان ملحو® يف الذاك̀`````رة خا�سة لفرتات 

 çحدا معينه م̀`````ع �سع∞ Wفي∞ يف تذكر الأ

ماكن  القدمية, عدم تقدير الوقâ, ن�سيان الأ

أو  أو املاألوفة اإ�سافة  اإ¤ الكتÄاÜ ا املعروف̀`````ة ا

أداء املهارات و�سعوبة  الغ†سب, و�سع̀`````∞ يف ا

يف تعل̀`````م املعلوم̀`````ات اجلدي̀`````دة ونوبات من 

الهياê ثم الÓمبالة.  

أو ما ت�سمى باملرحلة  واملرحل̀`````ة الثانية:  ا



¬FGhOh ôÁÉgõdG AGO ‘ äÉæ«JhÈdG ´GöU

1042011  •ÉÑ`````````````°T    569  Oó`````````````````````©dG569  Oó`````````````````````©dG569

املتو�سط̀`````ة  “تد من الع̀`````ام الثاين اإ¤ العام 

الثام̀`````ن من ب̀`````دء املر�س, وه̀`````ي عبارة عن 

فقدان الذاكرة ب�سكل ح̀`````اد ولفâ لÓنتباه 

�سخا�̀`````س ب�سهولة,  أ�سم̀`````اء الأ وع̀`````دم تذكر ا

وعé̀`````ز املر�س̀`````ى ع̀`````ن القي̀`````ام بن�ساWاتهم 

ب�سهول̀`````ه, حيå يéدون خÓله̀`````ا �سعوبة يف 

أو رعاية;   تدب̀`````ري اأمورهم من دون مراقب̀`````ة ا

أ�س̀`````د يف تذكر  نه̀`````م  ي�ساب̀`````ون ب†سع̀`````∞ ا لأ

ح̀`````داç القريبة والبعيدة اإ�سافة اإ¤ عدم  الأ

القدرة على الذهاÜ يف نزهة واإيéاد Wري≤ 

العودة اإ¤ املنزل.

أداء  كم̀`````ا ي�س̀`````اÜ املر�سى ب†سع̀`````∞ يف ا

امله̀`````ارات وعدم القدرة عل̀`````ى الكÓم وعلى 

اإجراء العملي̀`````ات احل�سابية الب�سيطة وعلى 

عمال املركبة التي ت�ستلزم تن�سيقاk بني  أداء الأ ا

الفك̀`````ر واحلركة كاإ�سعال املوقد, ونوبات من 

الهياê ثم الهذيان,  وب§ء الن�ساط الكهربي 

يف ر�س̀`````م املخ واأخرياk �سم̀`````ور املخ. ويف هذه 

خرين  Bبال kي̀`````زداد املر�س̀`````ى تعلق̀`````ا املرحلة 

حيå يحتاجون اإ¤ امل�ساعدة  للحفا® على 

نظافتهم. 

أو املتقدمة فتمتد  اأما املرحل̀`````ة الثالثة:  ا

من الع̀`````ام الثامن اإ¤ الث̀`````اين ع�ö من بدء 

املر�س, ي�سبí املر�سى فيها Zري قادرين على 

أنف�سهم البتة ب̀`````دءاk من �سعوبات يف  رعاي̀`````ة ا

تناول الطعام  اإ¤ عدم القدرة على التمييز 

�سياء املاألوفة,  كذلك  ق̀`````ارÜ والأ ومعرفه الأ

ع̀`````دم القدرة عل̀`````ى احلرك̀`````ة و�سعوبات يف 

�سافة اإ¤ عدم  حداç وتف�سريها بالإ فهم الأ

القدرة على التحكم عند ق†ساء احلاجة, فهم 

ي�سابون بتده̀`````ور �سديد بالوXائ∞ العقلية, 

Wراف وانحناء اجل�سم   وتيب�س بع†س̀`````Óت الأ

وتفاقم الب§ء املنت�̀`````ö يف الن�ساط الكهربي 

للدماÆ  وب†سمور متزاي̀`````د مع تو�سيع بطون 

الدماÆ, ونق�س التمثيل الغذائي. 

�سابة بالزهامير اإ¤ املوت  قد ل توؤدي الإ

يف العدي̀`````د م̀`````ن احلالت ولك̀`````ن الوفاة قد 

مرا�س امل�ساحبة التي قد  –دç ب�سب̀`````ب الأ

ي�ساÜ بها املري†س مثل Pات الرئة اأو عدوى 

م̀`````ا,  ف�سعوبة ابتÓع الطع̀`````ام وال�سوائل قد 

توؤدي Ãري†س الزهامير اإ¤ ا�ستن�ساق بع†س 

‡̀`````ا يتناوله من Wع̀`````ام و�سوائل ودخوله يف 

�سابة بذات  ‹رى التنف�س ما يق̀`````ود اإ¤ الإ

الرئة; كما اأن  عدم القدرة على �سب§ البول 

والغائ§ ي�ستوجب تزويد املري†س بق�سطرة,  

�سابة  مر ال̀`````ذي يزيد من احتم̀`````الت الإ الأ

بزعزعة النظام البو›. واملعروف اأن اإهمال 

مرا�س, يوؤدي اإ¤ م�سكÓت  هذا النوع من الأ

�سحي̀`````ة اأكرث خطورة ب̀`````ل و‡يتة. قد يفقد 

مري†س الزهامير القدرة على اإدرا∑ الزمان 

وامل̀`````كان ‡ا يéعله اأكرث عر�سة لل�سقوط ما 

�سابة بالك�سور, ناهيك عن  قد ي̀`````وؤدي اإ¤ الإ
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أ�سية مثل  �ساب̀`````ات الرا اإمكاني̀`````ة التعر�س لÓإ

النزف الدماZي. ول يوجد يف الوقâ احلا› 

عêÓ �ساف ب�سكل كامل من مر�س الزهامير, 

دوية املتوفرة حاليا  ولذلك فاإن الرعاية والأ

والتي “ثل العêÓ الرئي�سي ل ت�ستطيع وق∞ 

العملي̀`````ة التحتية للمر�س ولكنه̀`````ا ت�ستطيع 

عرا�س.  اإبطاءها وتخفي∞ الأ

أبناء  عرا�س يب̀`````وì به اأحد ا مثال عن الأ

مري†س بالزهامير فيق̀`````ول: يقول لقد دخل 

الزهامير بيتي من ال�سبا∑ وخرجâ ال�سعادة 

بواÜ.. قال: هل تعرف والدي الرجل  من الأ

�ساحب العقل الراجí الذي كان ي�ست�سريه النا�س 

يف م�ساكلهم لكي يحلها لهم, والذي كان يد› 

أيه فن�سم̀`````ع راأي احلكمة واملوعظة, هذا  برا

الرجل بدت عليه منذ �سهور عÓمات Zريبة 

مثل الن�سيان, وعدم اإيéاد الكلمات املنا�سبة 

لي†سعه̀`````ا يف مكانه̀`````ا ال�سحي̀`````í وتدهورت 

حالته ب�öع̀`````ة فاأ�سبí البكاء من دون �سبب 

هو �سمته منذ ال�سب̀`````اì وحتى امل�ساء. وهل 

تت�س̀`````ور معنى اأن تعي�̀`````س –â �سق∞ واحد 

مع اإن�سان –به يبكي ليل نهار ومن دون اأي 

 kاÄسي� âأنا ما عمل �سبب واأحياناk يكرر جملة ا

أنا ما عملâ �سيÄ̀`````اk, واأحياناk يخطر لوالدي  ا

اأن يقوم ليفتí الباÜ ويخرê اإ¤ ال�سارع واإPا 

أح̀`````د اأن مينعه فاإن̀`````ه يثور ويعلو �سوته  أراد ا ا

ويت�سن̀`````è.. اإنه ي�سحو كل يوم من نومه على 

مزاfl êتل∞ اأحيان̀`````اk ي�سكو من اأ⁄ يف Xهره 

وعلى الفور لبد اأن تعطيه اأي دواء و“ثل له 

اأنك تدلك Xه̀`````ره باملرهم وهو ي�ñö ويتاأ⁄ 

أو  ويبك̀`````ي وعلي̀`````ك اأن تعطيه علبة ال̀`````دواء ا

املرهم ليحت†سنها كابنته ويظل Wوال النهار 

أ البكاء  يخفيه̀`````ا ثم ين�سى اأين و�سعه̀`````ا ويبدا

حتى –†öها ل̀`````ه مرة اأخرى وهكذا Wوال 

النهار, ويوماk اBخر ي�سح̀`````و من نومه لي�ساأل 

أين نقوده ولبد له اأن يذهب اإ¤ البنك رZم  ا

أو القر�س ويظل  أنه ⁄ يعد يفرق بني اجلنيه ا ا

يبكي حتى تعطيه اأي نقود.. واأحياناk اأخرى 

 Üي�سح̀`````و يف منت�س∞ الليل ويتوجه اإ¤ البا

اخلارجي لك̀`````ي يخرê.. ⁄ يعد يعرف النا�س 

 kأن̀`````ا ابنه: يا بابا. واأحيانا واأحياناk يدعوين وا

أبن̀`````اءه واأحياناk اأخرى  أو ا ل يعرف اأحف̀`````اده ا

 kيطالبن̀`````ي األ اأ–ر∑ من جانب̀`````ه.. واأحيانا

اأخرى يظل يكرر املناداة على والده ووالدته 

(رحمهما اˆ).

»≤jôØàdG ¢ü«î°ûàdG

ال†öورة امللحة حالياk هي الك�س∞ املبكر 

عن املر�س وو�سع الت�سخي�س الدقي≤ للتمكن 

�سابة قبل تطورها. فعلى  من التاأثري على الإ

ملان خطوة  ه̀`````ذا ال�سعيد  حق≤ العلم̀`````اء الأ

كبرية من خ̀`````Óل جهاز م�سí �سعاعي يعينهم 

يف ت�سخي�̀`````س املر�س قبل Xه̀`````ور اأعرا�سه. 

وي�ستخدم اجلهاز هو من النوع الذي ي�ستخدم  
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الرنني املغناWي�سي, حق̀`````kÓ مغناWي�سياk من 

ق̀`````وة 3 تي�سÓ يف الك�س∞ عن املر�س. وياأمل 

العلم̀`````اء يف تطوير ن�سخة من̀`````ه تعمل ب`9,4 

تي�سÓ. و‡كن جلهاز بهذه القوة من احلقل 

أن�سéة  ر اأي تغيري يف ا uي�سي اأن ي�س̀`````وWاملغنا

الدماÆ يهدد بالتحّول اإ¤ تراكم زهاميري.

أم̀`````ا بالن�سب̀`````ة اإ¤ و�سائ̀`````ل الت�سخي�س  ا

خ̀`````رى فهي تت̀`````م من خ̀`````Óل ا�سرتاتيéية  الأ

ق�ساءz اأي Ãعنى  معين̀`````ة ت�سمى }عملي̀`````ة الإ

خرى التي  مرا�س واحل̀`````الت الأ اإق�س̀`````اء الأ

ميك̀`````ن اأن ت�سبب فقدان الذاكرة. فال�سكتات 

الدماZية ال�سغرية وZري املر�سودة على �سبيل 

املثال ميك̀`````ن اأن ت�سبب اخلرف وPلك ب�سبب 

   .Æلو�سول ال̀`````دم اإ¤ الدما âالتوق̀`````∞ املوؤق

 çبحدو kفا�سطراب̀`````ات الذاكرة ل تنذر دوما

 وPلك وف̀`````≤ الربوف�سور جان- 
(4)

الزهامي̀`````ر

  .Jean- Jacques Hauw 
(5)

جا∑ هوف

والكتÄاÜ اأي†سا ميكن اأن ي�سبب هفوات 

يف الذاك̀`````رة. وكذلك, ف̀`````اإن العديد من كبار 

ال�س̀`````ن ي†سط̀`````رون اإ¤ تن̀`````اول العدي̀`````د من 

دوي̀`````ة التي ميكن اأن توؤثر يف قدرتهم على  الأ

Wباء  التفكري ب�سكل Wبيعي. وعليه يعتمد الأ

 Üسبا� يف ت�سخي�س الزهامي̀`````ر بعيداk عن الأ

خ̀`````رى لفق̀`````دان الذاكرة والت̀`````ي Zالبا ما  الأ

.êÓتكون قابلة للع

Z̀`````ري اأن ال�سوؤال يظل مطروحاk للمطالبة 

Ãزيد من الو�سوì: هل هنا∑ اإ�سارات منذرة 

لهذا املر�س ميكن ال�ستعانة بها قبل ح�سول 

ا�سطرابات الذاكرة املزعéة? 

 AÉÑW C’G Ö∏£j ¢```ü«î°ûàdG πLCG ø```e

 :»∏j Ée

التاريخ العائلي:  يحاول الطبيب ت�سكيل 

�سورة وا�سحة عن ال�سحة العامة للمري†س 

وامل�س̀`````كÓت الطبي̀`````ة الت̀`````ي كان يعاين منها 

يف ال�ساب̀`````≤ اإن وجدت. وم̀`````ن املهم جدا اأن 

أية م�سكلة يعانيها  يكون الطبيب مطلعا على ا

املري†س خÓل ‡ار�س̀`````ة ن�ساWاته اليومية. 

أو  وقد يحتاê الطبي̀`````ب اإ¤ الجتماع بعائلة ا

اأ�سدقاء املري†س للح�سول على اأكرب قدر من 

املعلومات.

كما يت̀`````م اإجراء اختب̀`````ارات للدم والبول 

 Üأ�سبا مل�ساع̀`````دة الطبيب على اإق�س̀`````اء اأي ا

حي̀`````ان  الأ بع†̀`````س  للخ̀`````رف. ويف  حمتمل̀`````ة 

مر اإ¤ اإج̀`````راء اختبار على كمية  يحت̀`````اê الأ

�سغرية م̀`````ن ال�سائل ال�سوك̀`````ي.  ويتم اإجراء 

اختبارات احلال̀`````ة العقلية, الهدف منها هو 

تقيي̀`````م م�ستوى القدرة على التذكر ومهارات 

احل�س̀`````اÜ واللغ̀`````ة, وقد يلé̀`````اأ الطبيب اإ¤ 

اختبار الذاك̀`````رة الق�سرية والذاكرة البعيدة, 

 âل̀`````ة للمري†س مث̀`````ل: متى وقعÄأ�س فيوج̀`````ه ا

أو م̀`````ا هو التاريخ  احل̀`````رÜ العاملية الثانية? ا

اليوم? ويطلب الطبيب �سوراk للدماÆ, اإP من 
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املمكن من خÓل هذه ال�سور –ديد ما اإPا 

أ�سياء Zري Wبيعية. وهنا∑  كانâ هن̀`````ا∑ اأي ا

 íمنها امل�س Æعدة تقني̀`````ات لت�سوير الدم̀`````ا

الدماZ̀`````ي املقطعي بالكمبيوت̀`````ر والت�سوير 

بالرنني املغناWي�سي وتقنية الت�سوير املقطعي 

بالبوزيرتونات.

ن اأهمية تق�سي وك�س∞  Bه̀`````رت الX كما

املر�س بقيا�س مناW≤ الق�öة الدماZية. ومن 

�ساليب والتقنيات, با�ستطاعة  خÓل هذه الأ

�سابة بدقة ت�سل ن�سبتها  Wباء ت�سخي�س الإ الأ

اإ¤ 90%. بيد اأن ت�سخي�س الزهامير ب�سكل 

 íيö�ع ل ميك̀`````ن اأن يتم اإل باإج̀`````راء ت`````̀Wقا

 íبع̀`````د املوت, للك�س∞ ع̀`````ن ال�سفائ Æللدما

أم̀`````ا بالن�سبة اإ¤ الختبار اجليني  والعقد. وا

و¤ من التطوير. فÓ يزال يف املرحلة الأ

 çليات حدوB أ�سب̀`````اÜ وا ويف البحå عن ا

ه̀`````ذا املر�̀`````س ينبغي درا�سة تكوي̀`````ن دماZنا 

ووXائ∞ مكوناته:  ففي املخ الب�öي خÓيا 

ع�سبي̀`````ة ت�سم̀`````ى الع�سبون̀`````ات. وكل خلية 

خريات  ع�سبية تت�س̀`````ل مع العديد م̀`````ن الأ

لت�سكيل �سبكة. ول�سب̀`````كات اخللية الع�سبية 

وXائ̀`````∞ خا�س̀`````ة,  بع†سها تق̀`````وم بالتفكري 

خر ت�ساعدنا  Bوالتعلم والتذك̀`````ر,  وبع†سها ال

على النظر وال�سم̀`````ع وال�سم. واأخريات تاأمر 

ع†سÓتنا متى تتحر∑. 

أم̀`````ا ع̀`````ن �̀`````ìö التب̀`````دلت املرافق̀`````ة   ا

 فوف̀`````≤ الدكت̀`````ور فريديري̀`````ك 
(6)

للزهامي̀`````ر

 قد ”  و�س∞ هذا  املر�س منذ اأكرث 
(7)

�سيكلر

 âكان åويلة, حيW ة عام ول�سن̀`````واتÄم̀`````ن م

�سافات الوحيدة الهامة حول معرفة هذا  الإ

�سابات  املر�س تتناول الو�س∞ الت�öيحي لÓإ

�سخا�س امل�سابني  املخية التي Œتاì دماÆ الأ

 íبال�سفائ âل الع�سبي, ف�سميÓر النحPبتنا

ال�سيخوخية والنحÓل الع�سبي – الليفي. 

وتظهر ه̀`````ذه ال�سفيح̀`````ات ال�سيخوخية 

Zالب̀`````اk قب̀`````ل Xه̀`````ور العéز املع̀`````ريف, بينما 

 kل الع�سبي – الليفي يكون اأكرث تاأخراÓالنح

ومرتافقاk م̀`````ع انحÓلت مر�سي̀`````ة ن�سيéية 

متعددة, دون “ايز باŒاه مر�س الزهامير. 

�سمح̀`````â البيولوجيا اخللوي̀`````ة قبل ع�öين 

عاماk فق§ بتحديد ماهية املكونات الرئي�سية 

لل�سفائí ال�سيخوخية وهي البيبتيد اBميلويد 

peptide amyloîde وبتحدي̀`````د ال�سب̀`````ب 
الرئي�س لÓنح̀`````Óلت الع�سبي̀`````ة - الليفية 

 .Tau ني توÄالذي هو الربوتي

على  وق̀`````د “كن باحث̀`````ون يف املéل�س الأ

بح̀`````اç العلمية يف اإ�سباني̀`````ا من اكت�ساف  لÓأ

لية التي توؤدي اإ¤ انت�سار تدهور اخلÓيا  Bال

الع�سبية يف جميع اأجزاء املخ عند امل�سابني 

Ãر�̀`````س الزهامير. وPك̀`````ر املéل�س يف بيان 

أ�س̀`````دره اأم�س اأن الزهامي̀`````ر, الذي ⁄ –دد  ا

أ�سبابه بعد, يت�س̀`````م Ãوت اخلÓيا الع�سبية  ا
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بع̀`````د فرتة زمنية Wويل̀`````ة تت†öر من خÓلها 

flتل∞ بنيات املخ ب�سكل تدريéي. 

أ�سار البيان اإ¤ اأن اأ�سل املر�س يكمن يف  وا

العقد الع�سبية القاعدية, وهي ‹موعة من 

نوى املخ اخللفي, تتحكم يف قدرة املرء على 

فكار. وقال العلماء اإن  البدء والتوق∞ عن الأ

جهاد التاأك�سدي املرتب§ بال�سن يعمل على  الإ

تقوي̀`````ة دورة خبيثة  توؤدي اإ¤ امتداد تدهور 

ع�ساÜ بق�öة الدماÆ واحُل�سني. واكت�س∞  الأ

جهاد يوؤدي اإ¤ –فيز  الباحث̀`````ون اأن هذا الإ

دورة اإنت̀`````اê وتراكم بروتين̀`````ات �ساPة تدعى  

}بيتا – اأميلويد  zbêta-amyloîdes وهي 

�سل�سلة حوام†س اأمينية يف الدماÆ تعمل على 

جهاد التاأك�س̀`````دي يف مناW≤ اأخرى  زيادة الإ

 íأ الدورة من جديد ب�سكل �سفائ باملخ لتب̀`````دا

بني خÓيا الدم̀`````اÆ, “نع الع�سبونات وعلى 

خ�̀`````س املخت�سة بالذاك̀`````رة, من اأن تت�سل  الأ

ب�سكل Wبيعي فيما ب̀`````ني بع†سها بع†ساk. اأما 

الربوتين̀`````ات }تو ztau داخ̀`````ل اخلÓيا, فهي 

أو �سعريات توؤدي  ترتاكم على �سكل خي̀`````وط ا

اإ¤ اختناق الع�سبونات.

واملع̀`````روف اأن يف الدم̀`````اÆ ال�سليم تقوم 

الع�سبون̀`````ات بتولي̀`````د اإ�س̀`````ارات كهربائي̀`````ة 

وكيميائي̀`````ة تنتقل م̀`````ن ع�سب̀`````ون اإ¤ اBخر, 

مر ال̀`````ذي يتيí لل�سخ�س التفكري والتذكر  الأ

�سارات  �سياء. وتنتقل ه̀`````ذه الإ وال�سع̀`````ور بالأ

بو�ساẀ`````ة م̀`````واد كيميائي̀`````ة ت�سم̀`````ى النواقل 

الع�سبية.   ويق̀`````ول اخلرباء اإن الع�سبونات 

�سخا�̀`````س امل�سابني بالزهامير,  يف اأدمغة الأ

“وت بب§ء, ما ي̀`````وؤدي اإ¤ انخفا�س كثافة 

النواق̀`````ل الع�سبية, وبالت̀`````ا› اإعاقة انتقال 

.Æسارات يف الدما� الإ

ويق̀`````وم اخل̀`````رباء اأي†سا بدرا�س̀`````ة الدور 

�ساب̀`````ة باملر�س  حيå يقولون  اجليني يف الإ

اإن وج̀`````ود جينات معين̀`````ة معطوبة يرفع من 

احتم̀`````الت اإ�ساب̀`````ة ال�سخ�̀`````س بالزهامير. 

وهنا∑ من يعتقد اأن العدوى الفريو�سية التي 

تنمو بب§ء وت̀`````وؤدي اإ¤ التهاÜ دماZي رÃا 

(8)
تكون متورWة يف Xهور املر�س.

أنه ل̀`````و اأن البيبتيد  �س̀`````ارة اإ¤ ا Œدر الإ

اBميلوئي̀`````د ي�ساه̀`````م بحدوç املر�̀`````س اإل اأن 

هنا∑ عوام̀`````ل عديدة خارجي̀`````ة ميكنها اأن 

أو اأن تخف∞ من �سدة �سميته.  تزي̀`````د وتفاقم ا

والدلي̀`````ل?: هنا∑ مر�سى يحمل̀`````ون التغيري 

الوراثي الفéائي نف�سه ميكن اأن يتطور املر�س 

لديهم قبل عق̀`````ود عديدة ن�سبة اإ¤ Zريهم. 

هنا∑ اإPاk عوامل بيÄية وعوامل وراثية Œعل 

فراد اأكرث عر�سة لتطّور املر�س.  الأ

 âية هادفة اإ¤ تثبيéري اأن كل ا�سرتاتيZ

أو اإيقاف اإنتاجه   م�ستويات البيبتيد اBميلوئيد ا

أو  أو اإيقاف Xهور ا توفر قوة كامنة يف تاأخري ا

أتاحâ البيولوجيا  تطور املر�س. ومن جديد ا
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اخللوية واجلزيÄية ح�سول تقدم هام يف فهم 

Bلي̀`````ات الداعمة لت�س̀`````كل البيبتيد اBميلوئيد.  ا

وكان معلوم̀`````اk اأن البيبتي̀`````د اBميلوئيد يت�سكل 

أو  أك̀`````رب مقطع بخمرية ا انطÓقاk من بروتني ا

من عدة خمائر. 

 íففي اأعوام 1995 و1999 ” و�س∞ وا�س

نتاê البيبتيد  وقطعي للخمائ̀`````ر ال†öورية لإ

اBميلوئي̀`````د. ومنذ ه̀`````ذا الكت�ساف, مرت 15 

�سا�سية حول  �سنة Ãعية هذه الكت�سافات الأ

بيولوجيا هذه اخلمائر التي �سمحâ بت�سكل 

‰اêP حيوانية flل�سة للمر�س. Zري اأن هذه 

 zجيةÓات العÄعمال ⁄ توؤد بعد اإ¤ }اجلزي الأ

املرج̀`````وة والهادفة اإ¤ اإيقاف ت�سكل البيبتيد 

ن�سان.  اBميلوئيد عند الإ

التحدي ه̀`````و يف تطوي̀`````ر }اأدويةz قادرة 

عل̀`````ى اإنقا�س ن�ساط هذه اخلمائر ومن دون 

أث̀`````ريات ثانوية قوية املفعول. البديل هو يف  تا

–ييد البيبتيد اBميلوئي̀`````د الذي يتم اإنتاجه 

 kأي†سا أثن̀`````اء املر�س. هن̀`````ا∑ ا بكثاف̀`````ة كبرية ا

جهود كبرية تتناول مقاربات ‡كنة لخرتاع 

لقاحات �سده. وهنا∑ بحوç عديدة Œري 

ن حي̀`````å ينبغ̀`````ي اأن ت�سلن̀`````ا نتائéها يف  Bال

 
(9)

أ�سهر. Z†سون ب†سعة ا

¢VôŸÉH ºµëàdGh êÓ©dG ∫ÉeBG

ل يوجد حتى الي̀`````وم معاجلة �سافية من 

Wباء حماولة  مر�̀`````س الزهامير. يéته̀`````د الأ

يف تاأخري تط̀`````وره والتخفي∞ م̀`````ن اأعرا�سه 

م̀`````كان عل̀`````ى قدرات  واملحافظ̀`````ة ق̀`````در الإ

املري†̀`````س. فاملعاجلة تتن̀`````اول التخفي∞ من 

القل≤ والعدوانية والتهدئة.

مال الرئي�سية العلمية يف تطوير  Bتكمن ال

ميلوئيد  Bاملناع̀`````ة ويف اإنقا�̀`````س تراكم̀`````ات ال

امل�سوؤولة عن ت�سكل ال�سفائí ال�سيخوخية يف 

اأدمغة املر�سى. 

كما يرتك̀`````ز البحå احلا› حول الو�سائل 

الت̀`````ي توؤدي اإ¤ اإتÓف هذه ال�سفائí.  فمن 

ب̀`````ني ال`20 ج̀`````زيء قيد التéرب̀`````ة حالياk يف 

أدوي̀`````ة الغد. كما اأن  املخت̀`````ربات رÃا تخرê ا

هنا∑ درا�سة م̀`````ع معاجلة موجهة �سد هذه 

 çÓسون ث†Z ها يفéالرت�سبات �ستعرف نتائ

�سن̀`````وات, وتهت̀`````م البحوç يف اإيé̀`````اد �سبيل 

 ztau -للتخل�س م̀`````ن �سعريات  الربوتني }تو

دوية امل�ستقبلية �سيكون:  وهدف كل ه̀`````ذه الأ

احليلولة دون موت الع�سبونات النفي�سة. 

مري̀`````كان من معهد  ويخط̀`````§ العلماء الأ

  (10)
هيلå- بريد للزهامير يف جامعة فلوريدا

جراء Œربة مر�سدة  قد  يف الوقâ الراهن لإ

ت†س̀`````ع عÓجاk للزهامير –̀`````â الختبار يف 

نهاية هذا العام.

�سخا�س  أثبت̀`````â اختباراتهم  باأن الأ فقد ا

الذين يعانون من الته̀`````اÜ املفا�سل عندهم 

وقاية داخلية �س̀`````د مر�س الزهامير قوامها 



¬FGhOh ôÁÉgõdG AGO ‘ äÉæ«JhÈdG ´GöU

1102011  •ÉÑ`````````````°T    569  Oó`````````````````````©dG569  Oó`````````````````````©dG569

 kدواء íميكن اأن ي�سب å`````̀بحي kأي†سا بروتيني ا

مرا�س امل̀`````خ. اإن الربوتني  جديداk واع̀`````داk لأ

GM-CSF يلع̀`````ب دوراk يف �سع∞ ا�ستéابة 
اجلهاز املناعي الذي يوؤدي اإ¤ ال�سطرابات 

املف�سلية. وقد برهنâ البحوç والدرا�سات 

اأن ه̀`````ذا الربوتني ي�ستطيع اأن يقلب اأعرا�س 

الزهامير خÓل 20 يوماk فق§.

العلم̀`````اء الذين ده�سوا له̀`````ذا الكت�ساف 

أنه ميكن اأن يقود ب�öعة اإ¤ دواء  يعتقدون ا

جدي̀`````د عمل̀`````ي للزهامير الذي ه̀`````و ال�سكل 

كرث �سيوعاk لÓختÓل العقلي.  الأ

GM- الربوت̀`````ني  ا�ستعم̀`````ال   ”ّ لق̀`````د 

CSF برتكي̀`````ب flربي –â ا�س̀`````م }لوكني- 
عوام م†س̀`````â من اأجل تقوية  zLeukine لأ
ن  جهاز املناعة لبع†س مر�سى ال�Wöان. ولأ

 kيعاö� ö�ية فهو قد انتPري موؤZ منةBسيغته ا�

و�سوف لن مي†̀`````س وقW âويل حتى ي�سنعوا 

من̀`````ه عÓجاk للزهامير. وف≤ رئي�س الباحثني 

 }اإن درا�ستنا  
(11)

الربوف�س̀`````ور هنتيغÏ بوت̀`````ر

لهذا الدواء وتدقيقن̀`````ا يف �سÓمة �سéله يف 

ال�ستعم̀`````ال, تقرتì اأن لوك̀`````ني ينبغي اأن يتم 

ن�سان كعêÓ حمتمل و‡كن  اختباره على الإ

.zملر�س الزهامير

وح�سب ‹لة }اميب̀`````و جورنالz العلمية, 

تو�س̀`````ل الطبيب جريد مولته̀`````اوت اإ¤ مادة 

تبطل عم̀`````ل بروتني اBميلوئي̀`````د– ييتا الذي 

ي�سبب موت اخلÓي̀`````ا, ونال الكت�ساف براءة 

نتاجه كعقار ويفرت�س  الخرتاع  ويتهياأ العلماء لإ

اأن ي̀`````وؤدي الربوت̀`````ني املكت�س̀`````∞ اإ¤ Œزئ̀`````ة 

 Peptides ميلوئي̀`````د– بيت̀`````ا اإ¤ بيبتيداتBا

ن�سان. بطريقة Zري �سارة بé�سم الإ

 åاأخرى حي Üأت̀`````ي  درا�سة يف اأعق̀`````ا وتا

ن�سولني القدرة على  وج̀`````د الباحث̀`````ون اأن لÓأ

أو منع فق̀`````دان الذاكرة, التي يت�سبب  اإبطاء ا

بها مر�̀`````س الزهامير. كما وجد باحثون من 

ألين̀`````وي و}ريو  جامعت̀`````ي }نورثوي�س̀`````رتنz يف ا

دي جان̀`````ريوz بالربازيل, اأن العقار امل�ستخدم 

لتنظي̀`````م مع̀`````دلت ال�سكر يف ال̀`````دم, يحمي 

اخلÓيا امل�سوؤولة عن تكوين الذاكرة وتدعم 

الدرا�سة النظري̀`````ة القائلة باأن الزهامير قد 

يت�سبب به نوع من ال�سك̀`````ري املرتب§ بف�سل 

ن�سول̀`````ني  اجل�س̀`````م يف اإنت̀`````اê اأو معاجل̀`````ة الأ

بفعالية, هو ال�سن∞ الثاين من ال�سكري. 

ك�س̀`````∞ الدكت̀`````ور اإيت̀`````ني- اإمي̀`````ل بوليو 

م̀`````ن    Etienne-Emile Baulieu
اإين�س̀`````ريم Inserm يف فرن�سا عن التفاعلية 

 Æبني اثنني من الربوتينات املوجودة يف الدما

 zTAU ني }توÄوبني الربوتي zFKBP52{`ال

لية للعديد  Bال̀`````ذي با�سطراباته يتدخل يف ال

من اأمرا�س الخت̀`````Óل العقلي ومنها مر�س 

الزهامير. 

اإن ال�س̀`````كل والكمي̀`````ة الطبيعية للربوتني 
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ت̀`````و Tau يلعبان دوراk هام̀`````اk يف ح�سن �سري 

 FKBP52{ والربوتني  الع�سبونات.  وXيفة 

الغزي̀`````ر يف الدم̀`````اÆ, هو جزء م̀`````ن العائلة 

هي  zimmunophyllinesالتي  املناعية 

بروتينات قادرة اأن Œتمع وترتب§ مع اأدوية 

  Immunosuppresseurs كابتة للمناعة

أو  ا  tacrolimus التاكروليمو�̀`````س   مث̀`````ل 

 rapamicyne الراباماي�سني

أق̀`````ام فري̀`````≤ العلم̀`````اء العÓقة  بع̀`````د اأن ا

ب̀`````ني الربوتينني بره̀`````ن الباحثون يف املخابر 

 FKBP52 اأن كمي̀`````ة كب̀`````رية من الربوت̀`````ني

منعâ تراكم الربوت̀`````ني تو Tau يف اخلÓيا 

الع�سبي̀`````ة. اإP اإن الوXيفة التي ت�سري ب�سكل 

�س̀`````يء لهذا الربوت̀`````ني تكون �س̀`````ارة لن�ساط 

النبيبات املéهري̀`````ة microtubules التي 

تنقل العنا�ö الغذائية اإ¤ الع�سبونات. 

مل العÓجي �سيك̀`````ون رÃا با�ستعمال  الأ

الربوتني FKBP52 لكب̀`````í ن�ساط الربوتني 

تو  Tauال̀`````ذي �سذ عن Wبيعت̀`````ه وحلماية 

microtubules ``````̀هرية الéالنبيب̀`````ات امل

(12)
ال†öورية حلياة الع�سبونات.

هنا∑ درا�سة جديدة اأخرى قد توؤدي اإ¤ 

اإيقاف تط̀`````ور املر�س لكن الدواء مازال قيد 

التéربة والختبار وهو مبني على ما ي�سميه 

الباحث̀`````ون }الفر�سي̀`````ة الميلوئيديةz فحوى 

نزمي Zاما- �سكريتاز  هذه النظرية هو اأن الأ

gamma-sécrétase قد يكون وراء ن�سوء 
تراكم بروتني امل�سمى بيتا – اBميلوئيد  الذي 

يتح̀`````ّول اإ¤ �سفائí يف الدماÆ ويقتل خÓياه 

 LY450139 اإ¤ الزهامير. فالدواء kموؤدي̀`````ا

لية  Bنزمي ال̀`````ذي يثري ال ” تركيبه لكب̀`````í الأ

الرتكا�سية وبذلك يوؤدي اإ¤ اإبطاء املر�س.

أملاني̀`````ا اأعلن عن ‚̀`````اŒ ìارÜ يف  ويف ا

اإمكانية Z�سيل معني للدم  يحرر الدماÆ من 

(13)
الرتاكمات اخلبيثة.

حق̀`````≤ العلم̀`````اء يف جامع̀`````ة كاليفورنيا 

مريكية قفزة مهمة يف ‹ال عêÓ مر�س  الأ

الزهامير, فقد “كن هوؤلء من اإيéاد Wريقة 

 Æورية يف الدماö†لياف الع�سبية ال “نع الأ

 êوالت̀`````ي تنق̀`````ل ال�سيالة الع�سبي̀`````ة اإ¤ خار

اخللية الع�سبية والتي تعرف با�سم املحاوير 

ك�سون̀`````ات axones  من التحطم الذي  أو الأ ا

أنه ي�سبب اأعرا�س املر�س. وا�ستطاع  يعتق̀`````د ا

الباحث̀`````ون م̀`````ن خ̀`````Óل اإج̀`````راء الكثري من 

بحاç والدرا�سات  تطوير Wريقة ت�ساعد  الأ

أو وقفها  ك�سونات ا على اإبطاء –طم هذه الأ

بل وحتى Œديد ‰وها.

ويكمن ال�ö يف هذه العملية فيما يعرف 

بعامل النم̀`````و الع�سبي فقد ح�سل الباحثون 

على اأدمغة جديدة �سابة يف القردة بعد حقن 

اأدمغتها التي ت�سي̀`````خ  بالطريقة نف�سها التي 

ت�سيخ بها خÓيا الدماÆ الب�öي  بخÓيا جلد 
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خا�س̀`````ة ” تعديلها بحيå تطل≤ عامل النمو  

‡̀`````ا اأدى اإ¤ اإ�سìÓ الع�سبون̀`````ات التالفة 

(14)
و‰وها من جديد. 

�ساع̀`````دت البح̀`````وç يف الع�öي̀`````ن �سنة 

خ̀`````رية عل̀`````ى  التق̀`````دم يف معرف̀`````ة كي∞  الأ

يرتاكم ه̀`````ذا الربوتني وكي∞ يت̀`````م ا�ستقÓبه 

خرى  نزميات الأ métabolisée, ومعرفة الأ
. حدود املعرفة 

(15)
املتورẀ`````ة يف هذا ال̀`````داء

احلالية ت�سمí لنا ببناء اBمال باأنه من املمكن 

اأن يك̀`````ون لدين̀`````ا اإمكانية عملي̀`````ة وملمو�سة 

يقاف هذا املر�س.  لإ

... وف≤ الدكتور 
(16)

مل ولكن... اإعطاء الأ

 }بني الكت�س̀`````اف املخربي 
(17)

جا∑ تو�س̀`````ون

والتéرب̀`````ة احليواني̀`````ة م�سافة كب̀`````رية. وبني 

التéربة احليوانية والختبار العÓجي على 

.z..قةÓخطوة عم kأي†سا املري†س هنا∑ ا

  á```ª¡àe  á```«ÑWh  á```«Ä«H  π```eGƒY

ôÁÉgõdÉH

أي†ساk بدرا�س̀`````ة الدور  ويق̀`````وم اخل̀`````رباء ا

�ساب̀`````ة باملر�س  حيå يقولون  اجليني يف الإ

اإن وج̀`````ود جينات معين̀`````ة معطوبة يرفع من 

احتمالت اإ�سابة ال�سخ�س بالزهامير. وتقول 

التقاري̀`````ر ب�ساأن العام̀`````ل الوراثي اأن احتمال 

اإ�سابة ال�سخ�س بالزهامير يكون مرتفعاk يف 

 kو¤ م�سابا حال كان اأحد اأقارÜ الدرجة الأ

لية اجلينية للزهامير  Bم اأن ال`````̀Zباملر�س. ور

ن, “كن  Bري مفهومة ب�سكل جي̀`````د حتى ال`````̀Z

الباحثون م̀`````ن –ديد عدد م̀`````ن الطفرات 

�سابة  الوراثية التي تزيد م̀`````ن احتمالت الإ

بالزهامير يف بع†̀`````س العائÓت. وهنا∑ من 

يعتقد اأن العدوى الفريو�سية التي تنمو بب§ء 

وتوؤدي اإ¤ التهاÜ دماZي رÃا تكون متورWة 

. ويب̀`````دو اأن من اأهم 
(18)

يف Xه̀`````ور املر�̀`````س

العوامل يف حدوç هذا املر�س هي العوامل 

مر,  البيÄية التي تلعب دوراk مهماk يف هذا الأ

وعليه يعمل الباحث̀`````ون على درا�سة العوامل 

�سباÜ املحتملة  البيÄية بهدف التو�سل اإ¤ الأ

التي تكم̀`````ن وراء تطور الزهامي̀`````ر وبالتا› 

الوقاية منه. 

ويعترب بع†س الباحثني اأن الزئب≤ هو من 

بني العوامل امل�سببة لهذا املر�س. ويف يومنا 

 Pية عاملية اإÄأل̀`````ة بي ه̀`````ذا  يطرì الزئب≤ م�سا

�سما∑ يف  اإن تركي̀`````زه املتو�س§ يزداد عند الأ

جميع املحيطات وعن̀`````د اللبونات يف جميع 

القارات, كم̀`````ا اأن توزيعه يف املحيطات ويف 

خرى. فوف≤  القارات يختل∞ م̀`````ن منطقة لأ

درا�س̀`````ة حديث̀`````ة, ي̀`````زداد معي̀`````ار الزئب≤ يف 

 ;Üق اإ¤ الغرö`````̀�اأمري̀`````كا ال�سمالي̀`````ة من ال

وهنا∑ Xاهرة ت�سم̀`````ى }اأمطار الزئب≤z هي 

يف الوق̀`````â الراهن قي̀`````د الدر�س يف القطب 

.zArctique{ ‹ال�سما

ويف ج̀`````زء كبري م̀`````ن الولي̀`````ات املتحدة 
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ق̀`````ل تلوثاk على كمية من  مطار الأ –توي الأ

الزئب̀`````≤ تفوق املعيار املقرتì من اأجل �سÓمة 

.Üö�مياه ال

ن�سان  وي�سدر �سنوي̀`````اk عن ن�ساẀ`````ات الإ

يف العا⁄ ح̀`````وا› W 3500ن زئب≤, يكون 50 

اإ¤ 75 % م̀`````ن هذه الكمية ناœ عن احرتاق 

الفحم.

هنا∑ كميات Zري مبا�öة وZري حم�سوبة 

را�سي الغنية بالزئب≤ الناجم  ت�سدر ع̀`````ن الأ

عن املمار�سات الزراعية وعن اإزالة الغابات 

أو ال�سقاي̀`````ة الزائدة, اأو عن  أو ع̀`````ن الرعي ا ا

  .Üالتقاط الذهب من الرتا

أي†ساk ب̀`````ني 1400 اإ¤  وي�س̀`````در �سنوي̀`````اk ا

W 2400̀`````ن زئب≤ من الرباك̀`````ني ومن ينابيع 

املي̀`````اه احلارة املتدفقة ب�س̀`````كل متقطع  ومن 

التبخ̀`````ر الطبيعي والتحر∑ اجلوي اأي تنقل 

Wبقات الهواء يف اجلو. 

تتعل≤ ن�سبة �سمية الزئب≤ بدرجة اأك�سدته,  

ن�سان تتéلى  ومفعول �سمية الزئب̀`````≤ عند الإ

ب�سكل بخ̀`````ار عن Wري≤ الط̀`````رق التنف�سية, 

لينح̀`````ل يف البÓ�سما, والدم والهيموZلوبني. 

 Æري≤ ال̀`````دم ي�سيب الكل̀`````ى والدماW فع̀`````ن

واجلهاز الع�سبي. كم̀`````ا هنا∑ flاWر عند 

ن هذا ال�سم ينتقل ب�سهولة  أة احلامل: لأ امل̀`````را

ويخرتق امل�سيمة لي�سيب اجلنني,  وحتى بعد 

الولدة حيå ت�ستمر خطورته Wاملا اأن حليب 

 .kأي†سا م ملوç ا الأ

وقد برهن̀`````â الدرا�س̀`````ات العديدة على 

ن�سان عن تراكم الزئب≤  اخلروف والقرد والإ

خ�سو�س̀`````اk يف الكلى والدم̀`````اÆ والكبد اأو يف 

أبخ̀`````رة الزئب≤  ن�سè الفك̀`````ني 10% وهو من ا

التي تذه̀`````ب اإ¤ الرئتني حيå ميت�س منها 

80% م̀`````ن الزئب≤. ثم يتاأك�سد هذا الزئب≤ يف 

اخلÓيا حيå يتم امت�سا�سه ب�سكل اأف†سل.

�سكال الع†سوية, فاإن الزئب≤  وعلى Zرار الأ

املعدين ينحل يف الدهون وي�ستطيع اأن يéتاز 

الغ�ساء اخللوي واحلاجز الدموي- الدماZي 

 barrière hémato-encephalique
وه̀`````ذا م̀`````ا يف�̀`````ö انت�س̀`````اره يف الدماÆ ويف 

م.  يحوuل الن�ساط  امل�سيم̀`````ة اأو يف حلي̀`````ب الأ

اجلرثوم̀`````ي يف و�س§ مائي جزءاk من الزئب≤ 

   HgCH3 ≥`````̀املنح̀`````ل اإ¤ مونوميت̀`````ل الزئب

 kجدا kالزئب≤ �ساما íبهذه ال�سيغة ي�سب åحي

و�سديد الرتاكم. 

عل̀`````ى الرZم م̀`````ن كل التقاري̀`````ر البيÄية 

التي –̀`````دد كميات الزئب≤ التي يتعر�س لها 

ن�س̀`````ان بدءاk من الهواء ال̀`````ذي يتنف�سه اإ¤  الإ

Wعمة امللوثة به التي  املزروعات وflتل∞ الأ

يتناوله̀`````ا, يعترب بع†س الباحث̀`````ني اأن بخار- 

ملغم  الزئب̀`````≤ الذي ي�سدر عن ح�س̀`````وات الأ

 Üول لتعر�س ال�سعو ال�سنية هو امل�س̀`````در الأ

ملغم  نه̀`````م يعتربون اأن  الأ الغربية للزئب≤, لأ
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يفق̀`````د  حوا› 50% من الزئب̀`````≤ (اأي حوا› 

Z 2/1رام بالملغم) خÓل ع�ö �سنوات!.. 

ملغ̀`````م ه̀`````ي م̀`````ادة مر‡̀`````ة  فم̀`````ادة الأ

�سنان يف  م�ستخدمة ب�سكل �سائع يف مداواة الأ

جميع اأنحاء العا⁄ (عدا الÔوê) وهي  مكونة 

كما هو معروف م̀`````ن مادتني, مادة م�سحوق 

Pرات الف†سة ومادة الزئب≤ ال�سائل حيå يتم 

  kعنه مادة جديدة “اما èمزجهم̀`````ا الذي ينت

ملغ̀`````م.  تبداأ هذه املادة  بالت�سلب  ت�سمى الأ

يف Z†سون ربع �ساعة و⁄ يعد للزئب≤ فيها ل 

قوامه ال�سائ̀`````ل ول خوا�سه ال�سابقة امل†öة, 

ملغم amalgame �سهلة التطبي≤  ومادة الأ

 âومقاومة لق̀`````وى امل†س≠ الكب̀`````رية  و�ساهم

ب�سكل كبري يف تر�سيخ  املداواة املحافظة  يف 

 kالزئب≤ منفردا Üö�سنان. اأما عن ت� Wب الأ

اإ¤ الفم  فيع̀`````ود اإ¤ حوادç فردية جانبية 

نتيéة عدم التقيد بالكميات الزئبقية ب�سكل 

دقي̀`````≤ وعدم احرتام الن�سب̀`````ة املطلوبة بينها 

وبني Pرات الف†سة.

�سحيí اأن الزئب≤ معدن Pو �سمية عالية 

لك̀`````ن كان ل̀`````ه يف كل الع�س̀`````ور ا�ستعمالت 

دوية.  عديدة يف ال�سناع̀`````ة ويف الطب  والأ

ل∞ الثالå قبل امليÓد  وق̀`````د ا�ستعمل منذ الأ

خرى  أو املعادن الأ للتقاط الذهب والف†سة ا

ملغم  ملغم, ث̀`````م يتم و�سع هذا الأ بطريقة الأ

بح̀`````رارة قدرها بني 400 اإ¤ C 500 درجة 

‡ا يوؤدي اإ¤ تبخر الزئب≤, ثم يتم ا�سرتجاعه 

أنبوÜ بارد. فاإPا كان  Ãرور اأبخرته �سم̀`````ن ا

تبخر الزئب≤ ي�ستوجب حرارة بهذا القدر من 

أف̀`````ران خا�سة عالية  الرتف̀`````اع اأي ينبغي له ا

ن�سان  احلرارة فكي∞ يتم تبخ̀`````ره من فم الإ

الرWب بحرارة 37C??? �سوؤال يقل≤ الطبيب 

واملري†س على حد �سواء.

خرى امل�سببة  اأما بالن�سبة اإ¤ العوامل الأ

أثبتâ الدرا�سات اأن ال†سغ§  للزهامير فقد  ا

Wعمة عالية الدهون عوامل  املرتفع وتناول الأ

�سابة باملر�س; باملقابل فاإن  خطرية ت�سبب الإ

�س̀`````وء التغذي̀`````ة هو عامل م�سب̀`````ب للزهامير   

Zذية التي ل  –توي على  وخا�سة نق�س الأ

فيتامينات b1 وb12 والزنك.  

لق̀`````د اأجريâ درا�ستان تثبتان اأن املر�سى 

املعر�سني ل�س̀`````وء التغذية هم معر�سون اأكرث 

�سابة باأمرا�̀`````س النحÓل  م̀`````ن Zريه̀`````م لÓإ

أثبتâ هاتان الدرا�ستان عن  الع�سبي. وق̀`````د ا

دور الفيتام̀`````ني د Vitamine D الذي ” 

اكت�ساف̀`````ه ع̀`````ام 1930 يف الوقاي̀`````ة من هذه 

مرا�س اأي مر�̀`````س باركن�سن والزهاميرز.  الأ

مرا�س  كما له مفعول واقي Œاه الك�سور والأ

القلبي̀`````ة- الوعائي̀`````ة وبع†̀`````س ال�Wöان̀`````ات 

وال�سك̀`````ري والنهي̀`````ار الع�سب̀`````ي... هن̀`````ا∑ 

مليار �سخ�̀`````س يف العا⁄ م�ساÜ بنق�س هذا 

الفيتامني. 
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هنا∑ عÓقة بني م�ستوى الفيتامني د يف 

الدم وبني الرتاجع املعريف عند 858 اإيطا› 

 âفبعد م†سي �س .kعمرهم يزيد عن 65 عاما

فراد الذين  �سنوات عل̀`````ى الدرا�سة بدا اأن الأ

لديهم نق�س ح̀`````اد يف الفيتامني د اأي يكون 

معياره يف الدم اأقل م̀`````ن 25 نانومول باللرت      

�سابة اأكرث ب`1,6  - nmol/l, معر�س̀`````ني لÓإ
من الذين لديهم معيار Wبيعي لهذا الفيتامني 

اأي 75nmol/l نانومول باللرت. كما تبني اأن 

املرون̀`````ة الذهنية قد تاأثرت وا�سطربâ عند 

�سخا�س امل�سابني ب�سوء التغذية.  الأ

Wباء اأن ين�سحوا مر�ساهم  هل عل̀`````ى الأ

بتن̀`````اول الفيتامني د ب�س̀`````كل منتظم يف �سن 

ن  B65- 70? لكن الباحثني ل يعرفون حتى ال

ف†س̀`````ل للفيتامني (د) كي يكون له  املعيار الأ

ع�ساÜ, كم̀`````ا ل يحددون  مفع̀`````ول واقي لÓأ

....
(19)

kاملعيار الذي فيه يكون �ساما

أي†ساk املعاجلة املختربة با�ستخدام  هنا∑ ا

م†س̀`````ادات اللته̀`````اZ Ǜ`````ري �ستريوئيدية اأو 

الو�سرتوجني. 

ويوؤكد الباحث̀`````ون اأن  اأمرا�̀`````س اله†سم 

و�س̀`````وء اله†سم وخ�سو�ساk عن̀`````د كبار ال�سن, 

دوية  وتعاWي امل�öوبات الكحولية وبع†س الأ

ن نق�س  التي ت�ستنزف الفيتامينات واملعادن,  لأ

مع̀`````ادن البورون والبوتا�سي̀`````وم وال�سيلينيوم, 

�سب̀`````اÜ الهامة يف تدمري اخلÓيا  هي من الأ

ك�سدة  الع�سبية. وكذلك  نق�س م†سادات الأ

أ�سا�سياk كعامل  ويلعب فيتامني }�س̀`````يz دوراk ا

م†س̀`````اد للتاأك�سد يحمي اخلÓي̀`````ا الع�سبية. 

Zذية الت̀`````ي –توي على فيتامني  وكذلك الأ

}ze له̀`````ا دور كبري يف تاأخ̀`````ر تدهور املر�س 

 íعرا�̀`````س املتقدمة, ومنها: (القم وXهور الأ

الكام̀`````ل – املك�̀`````öات – اخل†̀`````öوات Pات 

وراق اخل†öاء). الأ

مر, اأ�سب̀`````í لدى العلماء  يف خÓ�س̀`````ة الأ

ك̀`````م هائل م̀`````ن املعرف̀`````ة التي تخ�̀`````س هذا 

املر�̀`````س, لكن احلل لي�س موؤكداk بعد رZم اأن  

ن املéتمع  ال�ستق�ساء ي�سري بخطى �öيعة لأ

همية  العلمي واملقررين ال�سيا�سيني فهموا الأ

حاWة  ن�سانية لÓإ �سا�سية والجتماعية والإ الأ

جيال القادمة  باBف̀`````ة تهدد ال�سحة العامة لÓأ

يف ‹تمعاتنا.

أملانيا. اأ”s درا�ساته  Bلت�سهامير) اإ¤ مدينة ماركتربايâ يف بافاريا جنوÜ ا Bلويز ا Bلزهامير (ا تعود اأ�سول الدكتور ا  -1

أخ̀`````رياk فرانكفورت – ماين, التي قدم اأWروحته فيها  يف الط̀`````ب يف جامعات: توبنغن وبرلني وفورت�سبورÆ وا

مرا�س الع�سبية  أ�س�س مدر�سة الأ مرا�̀`````س النف�سية يف هذه املدينة. ا ع̀`````ام 1887 و”s تعيينه Wبيب م�سفى الأ

¢ûeGƒ¡dG
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يف ميونيخ ومات بعمر 51 �سنة اثر اختWÓات كلوية وقلبية من جراء التهاÜ مف�سلي رثيوي حاد. 

�ستاP الدكتور برونو دوبوا Bruno Dubois- مدير معهد مر�س الزهامير يف اأحد م�سايف باري�س.  وف≤ الأ  -2

لوفيغارو.

زهر. ع�ساÜ بطب الأ أ�ستاP املخ والأ الدكتور عبد اللطي∞ مو�سى عثمان ا  -3

جان– لو∑ نوتيا�س Jean- Luc Nothias �سحيفة لوفيغارو 2010/5/10.  -4

كادميية القومية للطب يف فرن�سا.  مرا�س الع�سبية وع†سو الأ Wبيب الأ  -5

.2010/6/14 Frédéric Checler– Le Figaro فريديريك �سيكلر  -6

الدكتور فريديريك �سيكلر,  اأخ�سائي البيولوجيا اخللوية واجلزيÄية لل�سيخوخة الدماZية يف معهد ال�سيدلة   -7

اجلزيÄية واخللوية يف ني�س– فرن�سا.

الدكت̀`````ورة مي�سي̀`````ل مي̀`````كا Michelle Micas نائبة رئي�̀`````س جمعية الزهامير الفرن�سي̀`````ة– تقدمي الكاتب   -8

Journaliste Web;le �garo:fr ,سحيفة لوفيغارو� -Tristan Vey ال�سحفي تري�ستان فه

.2010/6/14 Frédéric Checler– Le Figaro فريديريك �سيكلر  -9

10- Health Byrd Alzheimer's Institute at Florida State University

11- Journal of Alzheimer's Disease. – online- Huntington Potter

.Baulieu 12- موقع الربوف�سور بوليو

ملانية– بحب رويرتز. 13- �سحيفة دي فيلâ الأ

14- http://www.9ll9.com/vb/82948.html

15- Dr Martin Farlow, professeur de neurologie l'Université de Médecine de l'Indiana

أيلول }اليوم العاملي ملر�س الزهاميرz منذ عام 1993. 16- 21 ا

17- Jacques Touchon, professeur de neurologie au CHU de Bordeaux et vice-président du 

conseil scientifique de France Alzheimer.

الدكتورة مي�سيل ميكا Michelle Micas نائبة رئي�س جمعية الزهامير الفرن�سية – تقدمي الكاتب   -18

Journaliste Web;le �garo:fr ,سحيفة لوفيغارو� -Tristan Vey ال�سحفي تري�ستان فه

الربوف�سور ماريان اإيف̀`````ات Pr.Marian Evatt من جامعة اإميوري Emory يف الوليات املتحدة   -19

مريكية. الأ
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.le �garo.fr سحيفة لوفيغارو� -

- telegraph.co.uk.

- SBS.com.au.

- The Press Association.

- Alzheimer-conseil.fr.

- Health News.com 242010/8/.  

- www.rmc.fr/une-lueur.

- TF1News. 

- money.ninemsn.com.au

- d-alzheimer.

.ÜBسبكة النباأ املعلوماتية 22 ا� -
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 (¢VôŸG á÷É©e ‘ ¢Vô¨dG ájÉZ)

kÉLPƒ‰

�سÓمية  أينما وجدها, واحل†سارة العربية الإ احلكمة �سالة املوؤمن, اأخذها ا

خرى; اليونانية والهندية والقبطية وال�öيانية  بداأت بالرتجمة عن اللغات الأ

أث̀`````رت بها وWورتها واأ�ساف̀`````â اإليها الكثري  وZريه̀`````ا..., كما هو معروف, وتا

م̀`````ن العلوم والكت�ساف̀`````ات, وامتزجâ احل†سارات وان�سه̀`````رت كلها يف بوتقة 

�سÓمية, فتلتها فرتة Xه̀`````ور اإبداعات العرÜ يف العلوم  احل†س̀`````ارة العربية الإ

.ájQƒ°S - á«Ñ£dG Ωƒ∏©dG ïjQÉJ ‘ åMÉH ❁

ò

áªLÎŸG á«Hô©dG äÉWƒ£îŸG

QƒcR öSÉj óªfi .OQƒcR öSÉj óªfi .O

❁
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كافة, والت�ساني∞ الغزيرة التي اأمّدت العا⁄ 

بح†سارة ه̀`````ي فريدة ع�öه̀`````ا, حتى Zدا 

الكثري من العلم̀`````اء املنحدرين من جن�سيات 

Zري عربية يكتبون ويتعلمون ويعلمون باللغة 

أ�س̀`````اءت الكون  العربي̀`````ة, هذه اللغ̀`````ة التي ا

باإ�سع̀`````اع ح†سارته̀`````ا وZ̀`````زارة مفرداتها يف 

التعبري عن كل ما يكّنه العقل. 

وحركة الرتجم̀`````ة التي بداأها ما�öجويه 

الب�öي يف ع�̀`````ö مروان بن احلكم, والتي 

بلغâ اأوجها وازدهرت يف ع�ö املاأمون على 

يد اب̀`````ن ما�سويه وُحنني وهÓل احلم�سي... 

أنها ⁄ تتوق∞  هم, هذه الرتجمات يبدو ا pريZو

على الرZ̀`````م من Zزارة التوالي̀`````∞ العربية, 

 kزيراZ ,kمهما Üعندما يكون الكتا kوخ�سو�سا

يف معلوماته, Zني الفائدة. 

 íوؤ و�س`````̀Wالتبا ö`````̀�أم̀`````ا يف بداي̀`````ة ع ا

املوؤلف̀`````ات العربية يف X̀`````ل احلكم العثماين, 

وروبية, فلم تعدم بع†س  وبداية النه†س̀`````ة الأ

املوؤلفات بني حني واBخر, اإ�سافة اإ¤ ترجمة 

خ̀`````رى اإ¤  الكت̀`````ب املهم̀`````ة عن اللغ̀`````ات الأ

العربي̀`````ة, كما بداأت الرتجم̀`````ة من الÓتينية 

أي†س̀`````اk, بعد اأن كانâ ج̀`````ل املوؤلفات العربية  ا

ترتج̀`````م اإ¤ الÓتينية وZريه̀`````ا. وكان هنا∑ 

الكثري من الكتب التي ترجمâ من الفار�سية 

أوائ̀`````ل هذه الكتب  اإ¤ العربي̀`````ة, فمثkÓ من ا

 zاخلوارزم�ساهي̀`````ة }الذخ̀`````رية   Üكت̀`````ا كان 

لل�öي∞ �öف الدي̀`````ن اإ�سماعيل اجلرجاين 

اخلوارزم�ساهي (ت535ه`/1140م).

ن �س̀`````وف نقدم كتابن̀`````ا هذا مو�سوع  Bوال

 zèوالذي كان يحم̀`````ل عنوان }املنه ,å`````̀البح

لنéيب الدين حممد ب̀`````ن علي ال�سمرقندي, 

ث̀`````م و�سع له عن̀`````وان اBخر بع̀`````د ترجمته اإ¤ 

العربي̀`````ة با�س̀`````م }Zاية الغر�̀`````س يف معاجلة 

املر�̀`````سz وال̀`````ذي ترجمه ال�öي̀`````∞ من�سور 

احل�سيني احل�سني.

 •ƒ£fl

z¢VôŸG á÷É©e ‘ ¢Vô¨dG ájÉZ{

�سا�سي له̀`````ذا الكتاÜ هو  ̀`````∞ الأ uاإن املوؤل

‚يب الدين ال�سمرقندي, �ساحب املوؤلفات 

العدي̀`````دة باللغة العربي̀`````ة, ⁄ ‚د له يف كتب 

الرتاج̀`````م ما ي�س̀`````ري اإ¤ اأي من املوؤلفات بغري 

 zènهrنnاللغة العربية اإل كتابه هذا امل�سمى }امل

وال̀`````ذي ه̀`````و موؤل∞ على م̀`````ا يب̀`````دو باللغة 

الفار�سية, لغة اأهل �سمرقند وخرا�سان, التي 

عا�س فيها, وه̀`````ذا الكتاÜ ⁄ تذكره امل�سادر 

التي –دثâ عن ال�سمرقن̀`````دي, واإ‰ا اأخذ 

ا�سمه من املخطوط Pاته.

هميته ترجم اإ¤ العربية من  والكت̀`````اÜ لأ

قب̀`````ل ال�öي∞ من�س̀`````ور احل�سيني احل�سني, 

الطبيب الذي بدوره ⁄ ‚د له ترجمة خا�سة 

يف كتب الرتاجم, واإ‰ا ا�ستقينا املعلومات عنه 

أيدينا, والذي قمنا  من املخطوط الذي بني ا
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أي†ساk, والذي –̀`````ول فيه العنوان  بتحقيق̀`````ه ا

 .zاية الغر�س يف معاجلة املر�سZ{ ¤اإ

ول عé̀`````ب م̀`````ن Pل̀`````ك, فالكث̀`````ري م̀`````ن 

ع̀`````Óم ما زلنا  املخطوẀ`````ات, والكثري من الأ

‚هله̀`````م, والكثري منهم لي�س لدينا معلومات 

أّلفوها,  عنهم اإل من خÓل flطوWاتهم التي ا

 kماÓيف ن̀`````دوات �سابقة اأع âقد قّدم âوكن

وكتباk ⁄ نكن نعرفهم لول درا�سة املخطوWات 

أّلفوه̀`````ا, مث̀`````ل علي ب̀`````ن اإبراهيم بن  الت̀`````ي ا

 íيö�ل كتابه }تÓابي من خWبختي�سوع الكفر

العني ومداواة اأعÓلهاz, وجمال الدين حممد 

اب̀`````ن اإبراهيم املارديني م̀`````ن كتابه }الر�سالة 

ال�سهابية يف ال�سناعة الطبيةz, واليوم اأقدم 

حد الكتب املرتجمة  هذا الكتاÜ ‰وPج̀`````اk لأ

اإ¤ العربي̀`````ة, والكتاÜ ⁄ يكن معروفاk لنا من 

قبل, ومرتجمه كذلك.

 Üوبداية �سنقدم ملحة ع̀`````ن موؤل∞ الكتا

�سا�سي, ثم مرتجمه. الأ

(1)…ó ræ nb rô nª s°ùdG øjódG Ö«‚

(Ω1222 /`g619 ‘ƒJ)

أبو حام̀`````د حممد بن  هو ‚ي̀`````ب الدين ا

̀`````دي, Pكره ابن اأبي  rن nق rر nم sعلي بن عم̀`````ر ال�س

Wباء الذين Xهروا  اأ�سيبعة بني Wبق̀`````ات الأ

يف ب̀`````Óد العéم, وقال: }اإن̀`````ه Wبيب فا�سل 

بارع وله كت̀`````ب جليلة وت�ساني̀`````∞ م�سهورة, 

وقت̀`````ل مع جملة النا�س الذي̀`````ن قتلوا Ãدينة 

̀`````راة ملا دخلها الت̀`````رت, وكان معا�öاk لفخر  nه

 .z
(2)

الدين الرازي بن اخلطيب

راة;  nعا�س ‚يب الدين ال�سمرقندي يف ه

وهي من اأمهات مدن خرا�سان, زارها ياقوت 

̀`````وي �سنة 607ه` وق̀`````ال اإنه ⁄ يرn اأجمل  nاحلم

ول اأعظ̀`````م منها, هاجمه̀`````ا الكفار من الترت 

�سنة 618ه` فخربوه̀`````ا. وتويف ال�سمرقندي 

�سهيداk فيه̀`````ا �سنة 619ه̀``````. ويقول الذهبي 

أبو حامد  �سÓم: }النéيب ا يف كتابه تاريخ الإ

راة...z. وهذا  nال�سمرقندي الطبيب, نزيل ه

 âي�س̀`````ري اإ¤ اأن معظم حياة ال�سمرقندي كان

راة. nيف ه

:(3)¬JÉØd Dƒe

أبي اأ�سيبعة من موؤلفاته بقوله:  Pكر ابن ا

}ولنéيب الدين ال�سمرقندي من الكتب: 

1- كت̀`````اÜ اأZذية املر�س̀`````ى وق�سمه على 

ح�سب م̀`````ا يحتاê اإليه يف التغذية لكل واحد 

مرا�س. من �سائر الأ

(اأو  والعÓم̀`````ات   Üسب̀`````ا� الأ  Üكت̀`````ا  -2

النéيبيات يف الطب) جمعه لنف�سه ونقله من 

بي علي بن �سينا, ومن املعاجلات  القان̀`````ون لأ

حمد ب̀`````ن حممد الطربي, ومن  البقراWية لأ

كام̀`````ل ال�سناعة لعلي ب̀`````ن عبا�س املéو�سي, 

مرا�̀`````س وعÓماتها  أ�سب̀`````اÜ الأ ويذك̀`````ر فيه ا

ومعاجلتها, وكيفي̀`````ة ا�ستخÓ�س الدواء من 

النب̀`````ات. وللكتاÜ ثماين ع�öة ن�سخة خطية 
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يف مكتب̀`````ات الع̀`````ا⁄, كم̀`````ا اأح�ساه̀`````ا زهري 

حميدان يف اأعÓم احل†سارة.  

قرباPين الكبري. 3- كتاÜ الأ

قرباPين ال�سغري. 4- كتاÜ الأ

واأ�ساف على تلك املوؤلفات البغدادي يف 

هدية العارفني: 

5- اأ�سول الرتاكيب يف الطب.

�سحاء. �öبة لÓأ Zذية والأ 6- الأ

7- ر�سالة يف مداواة وجع املفا�سل, وZري 

Pلك.

وPك̀`````ر خري الدين الزركل̀`````ي من موؤلفات 

ال�سمرقندي, واعتماداk على ما Pكره بروكلمان 

دÜ العربي بني موؤلفات ‚يب  يف تاري̀`````خ الأ

الدين ال�سمرقندي: 

8- ول̀`````ه Zاي̀`````ة الغر�̀`````س يف معاجل̀`````ة 

مرا�س (كذا كتبه̀`````ا بروكلمان), واأ�ساف:  الأ

 zènهrنnسل باللغة الفار�سية بعنوان }امل� وهو بالأ

ترجم̀`````ه من�سور احل�سن̀`````ي, يف مكتبة برلني 

برقم 6288). 

أع̀`````Óم  أ�س̀`````اف زه̀`````ري حمي̀`````دان يف }ا وا

احل†س̀`````ارةz على ه̀`````ذه املوؤلفات م̀`````ا Pكره 

بروكلمان وفهار�س املكتبات:

9- كتاÜ الب̀`````اه ‡ا و�سف̀`````ه الفÓ�سفة 

واحلكماء ل�ساداتها, نقل̀`````ه من اليونانية اإ¤ 

العربية.

مقال̀`````ة يف كيفية تركي̀`````ب Wبقات   -10

العني.

كتاÜ يف الطب.  -11

ر�ساد يف الط̀`````ب النافع جلميع  الإ  -12

مرا�س. الأ

اأWعمة املر�سى.  -13

دوية القلبية.  قوانني تركيب الأ  -14

�öبة. املعاجني والأ  -15

دوية املف̀`````ردة امل�ستعملة  كت̀`````اÜ الأ  -16

وPكر خوا�سها.

دوية امل�سهلة. الأ  -17

 Üدوية التي وردت يف كتا أبدال الأ ا  -18

دوية املفردة. الأ

.åالبح Üاأد Ïم  -19

نوادر احلكمة.    -20

»æ°ù◊G »æ«°ù◊G Qƒ°üæe ∞jöûdG

(كان حياk �سنة 1085ه`)

⁄ تذكر امل�سادر اأي ترجمة لهذا الطبيب 

العل̀`````م, بل اإن املعلومات التي ا�ستقيناها عنه 

هي من flطوWه }Zاية الغر�س يف معاجلة 

املر�سz حيP åكر ا�سمه يف فا–ة املخطوط 

بهذا ال�س̀`````كل: ال�öي∞ من�س̀`````ور احل�سيني 

أم̀`````ا الع�ö الذي عا�س فيه فكان  احل�سني. ا

اعتماداk على ما Pكر يف نهاية flطوط ن�سخة 

 ” Üكر فيه اأن هذا الكتاP åزهري̀`````ة, حي الأ

تاأليفه �سنة 1085ه`. 

:»æ«°ù◊G Qƒ°üæe á∏FÉY

اإن هذه العائل̀`````ة تتمتع بعراقة يف الطب 

ويف علم احلديå, فمن خÓل البحå تو�سلنا 
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اإ¤ م�سطفى بن من�سور الطبيب (ولعله ابن 

م), ومن�سور بن م�سطفى بن من�سور  nاملرتج

م), و�سنورد ما  nولعل̀`````ه حفيد املرتج) çاملحد

وجدنا من قرائن, وهي ل�سمول البحå ولي�س 

(4)
لتاأكيد الن�سب: 

Ö«Ñ£dG Qƒ°üæe øH ≈Ø£°üe : k’hCG

 (1115- بع̀`````د 1145ه̀``````/1703- بعد 

 ñب الطباZ1732م) ⁄ يرتجم̀`````ه اإل ال�سيخ را

يف }اإعÓم النبÓءz بقوله: 

وم�سطف̀`````ى ب̀`````ن من�س̀`````ور الطبيب كان 

حاPقاk م�سيب̀`````اP kكياk جداk, ق̀`````راأ على العا⁄ 

 وعلى العا⁄ 
(5)

رnجي rكnالفا�سل ال�سيخ قا�سم الب

 √ódGh ≈```∏Y CGôbh ,
(6)

الكامل عل̀`````ي امليقاتي

أّل∞ }ر�سالة يف  Ö£dG º```∏Y √öüY ójôa, وا

علم النب†سz. خرê م�سطفى بن من�سور من 

ال�سهباء �سن̀`````ة 1145ه` وهو يف الثÓثني من 

العمر, ودخل دار اخلÓفة يف اإ�ستانبول,....  

وله رحلة Pكر فيه̀`````ا من لقي يف Wريقه من 

دب̀`````اء, و⁄ يلب̀`````å اإل قليkÓ يف  فا�س̀`````ل والأ الأ

 ,kاإ�ستانبول حتى انتقل اإ¤ رحمة اˆ مطعونا

فرحمه اˆ تعا¤. 

فÓ ي�ستبعد اإPاk اأن يكون هو ابن الطبيب 

ال�öي∞ من�سور احل�سيني احل�سني, فال�سم 

والفرتة الزمنية مطابقة, واˆ اأعلم. 

 ø```H  ≈```Ø£°üe  ø```H  Qƒ```°üæe  : kÉ```«fÉK

 »æ«eöùdG ,øjódG øjR ídÉ°U ø```H Qƒ°üæe

, اخللوتي 
(7)

»```Ñ∏◊G »```æ°ù◊G »```æ«°ù◊G

النق�سبندي املحّدç, الذي ولد ب�öمني �سنة 

 ö�1136ه`/1723م, ثم ار–ل بني حماة وم

وحلب ودم�س≤, وهو �ساحب }ك�س∞ ال�ستور 

امل�سدلة عن اأوجه اأ�öار الب�سملةz, و}ك�س∞ 

 ,zال�سدور Üأربا اللثام وال�ستور عن flدرات ا

وتويف �سنة 1207ه`/1792م ودفن Ãدر�سته 

التي بناها يف حلب Ãحلة الفرافرة. 

كذل̀`````ك هنا ال�س̀`````م والف̀`````رتة الزمنية ل 

م, واˆ  nتتعار�س اأن يكون ه̀`````و حفيد املرتج

اأعلم.

:  Pك̀`````ر اأمني املحب̀`````ي يف خÓ�سة  kÉ```ãdÉK

ثر, ويف نفحة الريحانة, يف ترجمة والده  الأ

ف†سل اˆ املحبي (1031- 1082ه`/1621-

(8)
1671م).

ثرz يقول: ومن ر�سالة  ففي }خÓ�س̀`````ة الأ

أر�سلها اإ¤ من�سور الطبيب العي�سوي, اأما  له ا

يف }الريحان̀`````ةz فيقول: وله ر�سالة كتبها اإ¤ 

, ي�سكو اإليه علة 
(9)

من�سور الطبيب الغزواين

لزمته وبرداk وق̀`````ع يف Pلك العام خارجاk عن 

معتاد اأهل ال�سام:

kÉ````cGô````M ≥````̀«````̀WCG  ’ oâ```̀ë```̀Ñ```̀ °```̀UCG  É````````fCG

 oQƒ``°``ü``æ``e É````j nâ````````fCG nâ```ë```Ñ```°```UCG ∞``̀«``̀c

قد Wالâ العل̀`````ة, وWابâ العزلة, فلي�س 

 íن بركة, والنقطاع اأرب Bيف احلركة ه̀`````ذا ال

متاع, والجتماع جالب ال�سداع..... 



áªLÎŸG á«Hô©dG äÉWƒ£îŸG

123 2011  •ÉÑ`````````````°T    569  Oó`````````````````````©dG569  Oó`````````````````````©dG569

أي†ساk يك̀`````ون املرتجم من�سور  ولع̀`````ل هنا ا

احل�سيني من معا�̀`````öي ف†سل اˆ املحبي, 

واأن املق�س̀`````ود يف الر�سالة هو Pاته, فال�سم 

أي†ساk, واˆ اأعلم. والفرتة الزمنية متوافقة ا

áé«àædG: للمحق≤ يف حال كهذه اأن ياأخذ 

بظاهر ما يف الن�سخة اخلطية, ويهمل �سائر 

قوال والقرائن ف̀`````Ó يدخلها يف العتبار,  الأ

ويتحفß يف Pكرها ل�سمول البحå فح�سب. 

ف̀`````اإPا فعلن̀`````ا كان م�سدر ترجم̀`````ة ال�öي∞ 

�سي̀`````ل هو املخطوWة  من�س̀`````ور احل�سيني الأ

عينnها.

JÉ«M```¬: ن�ستنتè م̀`````ن املخطوط اأن حياة 

الطبيب من�س̀`````ور احل�سيني كانâ اأكرثها يف 

م�ö, حيå تكرر يف املخطوط Pكر القاهرة 

أن̀`````ه كان يعي�س فيها حني  أو م̀`````ا ي̀`````دل على ا ا

ترجمته للمخطوط, فمن Pلك قوله:

- يف فا–ة الكتاÜ ويف ن�سخة دار الكتب 

(132) بالقاهرة يقول فيها باأن ترجمة هذا 

مري ‹د الدين  الكت̀`````اÜ كانâ باأمر م̀`````ن: الأ

القاهرة, الذي ⁄ نتو�سل اإ¤ �سخ�سه بالتاأكيد 

.kأي†سا ا

 kثني يذكر نوعاÓالتا�سع والث Üيف البا -

من اجلÍ يقول عنه: (امل�سمى يف هذه البÓد 

Ã�س...) وهي كلمة م�öية. 

- ا�ستخ̀`````دم كثرياk كلم̀`````ة ال�سنانري, وهي 

 Üينظر البا ,è`````̀مل تطل≤ يف م�̀`````ö على الأ

اخلام�س. 

وه̀`````ي   zاملاج̀`````ور{ كلم̀`````ة  ا�ستخ̀`````دم   -

 ,ö�كلم̀`````ة حملي̀`````ة م�ستخدم̀`````ة يف �سعيد م

أو }ق̀`````درz. يف الباÜ التا�سع  Ãعن̀`````ى }وعاءz ا

والع�öين. 

¬Ød Dƒe ¤EG •ƒ£îŸG áÑ°ùf

اإن عن̀`````وان املخطوط Pكر يف ثçÓ ن�سخ 

خطية وه̀`````ي ن�سخة برل̀`````ني, ون�سخة مكتبة 

زهرية, وكان العنوان  �سكندرية, ون�سخة الأ الإ

 z¢VôŸG á```÷É©e ‘ ¢Vô¨dG á```jÉZ{ فيها

لل�öي∞ من�س̀`````ور احل�سين̀`````ي احل�سني, اأما 

الن�سختان يف دار الكتب بالقاهرة فلم يذكر 

فيهما عن̀`````وان }Zاية الغر�̀`````س...z بل بقيتا 

�سا�سي قبل ترجمته  على عنوان الكت̀`````اÜ الأ

با�س̀`````م }املنهzè لنéيب الدين, ولكن املحتوى 

Pاته. 

اإن م̀`````ا يرج̀`````í ك̀`````ون ال�öي̀`````∞ من�سور 

احل�سين̀`````ي قد عا�س يف نهاية القرن احلادي 

ع�ö الهéري عدة اأمور منها:

أيدينا هي موؤرخة  - اإن الن�س̀`````خ التي بني ا

�سكندرية  بعد هذا التاريخ وه̀`````ي; ن�سخة الإ

املوؤرخ̀`````ة �سنة 1203ه`, ون�سخ̀`````ة دار الكتب 

بالقاهرة 132 ن�سخâ �سنة 1248ه`, ن�سخة 

دار الكتب 1397 ل يوجد فيها تاريخ الن�سخ 

ولك̀`````ن يتبعها ن�سخة من كتاÜ (مغني اللبيب 
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زرقي  براهي̀`````م الأ حيå ل يوج̀`````د Wبيب) لإ

وهي من�سوخة �سنة 1180ه`, ون�سخة مكتبة 

هم من Pلك  برلني موؤرخة �سنة 1209ه`. والأ

زهرية كما Pكرنا اأكدت  كله ن�سخة املكتبة الأ

تاريخ تاألي∞ الكتاÜ �سنة 1085ه`.

- اإن املوؤل∞ اأ�ساف الكثري من املعاجلات 

�سا�سي الذي ترجم عنه,  على املخط̀`````وط الأ

ن املوؤل∞ ال̀`````ذي ترجم هو  وهذا Wبيع̀`````ي لأ

مري ‹د الدي̀`````ن (الذي ⁄  ه الأ nر`````̀ nم
أ Wبيب وا

نتو�س̀`````ل اإ¤ ترجمة له) يف القاهرة لرتجمة 

هذا الكتاÜ, فرتجمه و�öحه واأو�سí خفاياه 

أنه اأ�ساف  كما قال يف املقدمة, ونحن لحظنا ا

الكثري من خربته فيه, وهذا كان وا�سحاk من 

خÓل قول̀`````ه يف العديد م̀`````ن املوا�سع: وقد 

جربنا Pلك.... وهذا ما جربناه....

�سافات والت̀`````ي ثبتâ يف  واأهم تل̀`````ك الإ

كل الن�س̀`````خ ه̀`````و ما ج̀`````اء يف الب̀`````اÜ الثامن 

ôa‚«, ونحن  E’G Ö```◊ øgO ;واخلم�سني

فر‚ي ⁄ يكن معروفاk قبل  نعلم اأن احلب الإ

نطاك̀`````ي (تويف 1008ه`) الذي  عهد داود الأ

Pهان يف  ول م̀`````رة يف كتابه }نزهة الأ Pكره لأ

ب̀`````دانz ثم يف }النزهة املبهéة يف  اإ�سìÓ الأ

 kواأخريا zمزجة Pهان وتعدي̀`````ل الأ ت�سحيذ الأ

 íوهذا ما يرج ,zيف تذكرت̀`````ه }تذك̀`````رة داود

اأن موؤل̀`````∞ }Zاي̀`````ة الغر�̀`````س...z كان بع̀`````د 

نطاكي. الأ

أk يف بع†س  - لق̀`````د ن�سب املخط̀`````وط خطا

املراج̀`````ع اإ¤ Z̀`````ري موؤلف̀`````ه, ي�ستح�س̀`````ن اأن 

نذكرها:

- ج̀`````اء يف اإي†س̀`````اì املكن̀`````ون للبغدادي 

2ê �سZ ;99اية الغر�س يف معاجلة املر�س 

لل�öي∞ من�سور بن اأحمد احل�سيني احل�سني 

أولها احلمد ˆ  �ساح̀`````ب }عمدة املتطببنيz ا

ال̀`````ذي اإPا مر�سâ فهو ي�سف̀`````ني... اإلخ. يف 

‹ل̀`````د. وPكر يف الكتاP Üات̀`````ه (2ê �س87) 

عمدة املتطببني يف ف̀`````ن ال�سيدلة املعروف 

قرباPين تاألي∞ من�سور بن اأحمد امل�öي  بالأ

أولها احلمد ˆ  احل�سين̀`````ي املتوفى �سنة.... ا

(10)
مدبر الكائنات... اإلخ يف ‹لد مطبوع.

اأما من�سور بن اأحمد هذا فكان حياk �سنة 

1283ه̀``````/1866م, وهو كيماوي �سيد› من 

اأهل م�̀`````ö, دّر�س باملدر�سة الطبية ومدر�سة 

Bثاره: عمدة املتطببني يف فن  الهند�س̀`````ة, من ا

قرباPين Wبعâ ببولق  ال�سيدلة املعروف بالأ

�سن̀`````ة 1283ه` يف حي̀`````اة املوؤل∞ يف ‹لدين, 

ل̀`````Å ال�سنية يف الفوائ̀`````د الكيماوية,  BÓوله ال

وZاية الغر�س يف معاجلة املر�س. كذا Pكره 

كحال̀`````ة يف معé̀`````م املوؤلف̀`````ني, وحميدان يف 

أع̀`````Óم احل†سارة, اعتم̀`````اداk على ما جاء يف  ا

(11)
�سكندرية واˆ اأعلم. فهر�س البلدية بالإ

بالطب̀`````ع ي�ستبع̀`````د اأن يكون كت̀`````اZ Üاية 

ن اأكرث الن�سخ موؤرخة  الغر�س لهذا املوؤل∞ لأ
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�سكندرية  قبل̀`````ه; فمث̀`````kÓ ن�سخ̀`````ة مكتب̀`````ة الإ

موؤرخة �سنة 1203ه` ونا�سخها عبد الرحيم 

أي†ساk كما Pكرنا  هم م̀`````ن Pلك ا القفاوي. والأ

 âكان �سنة 1085ه` كما ثب Üاأن تاألي∞ الكتا

زهري̀`````ة. كما وي�ستبعد اأن يكون  يف ن�سخة الأ

 kوي†سع كتابا åاحلدي ö�من�سور هذا يف الع

أ�سبهه من  يتحدç عن �سناعة اجلوار�س وما ا

مركبات الطب القدمي.

أي†ساk ال�öي∞ من�سور (تويف �سنة  هنا∑ ا

1233ه̀``````/1818م): من�سور ب̀`````ن نا�ö بن 

 âبيا وكان nحممد احل�سني التهام̀`````ي اأمري �س

أيامه ا�ستو¤ اBل �سعود  بي عري�س, ويف ا تابعة لأ

بيا فرحل اإ¤ ال�سمال �سنة 1230ه`  nعل̀`````ى �س

ترا∑ Ãكة  مغا�سباk عمه ودخل يف Wاعة الأ

وع̀`````اد مع جي�̀`````س منهم لقتال عم̀`````ه فانهزم 

(12)
ترا∑ وقتل ال�öي∞ من�سور. الأ

أي†ساk له عÓقة  ون�ستبعد اأن يك̀`````ون هذا ا

أنه  �سباÜ ال�سابقة الذكر وهي ا بالكت̀`````اÜ, لÓأ

هنا∑ ن�سخ خطية للكتاÜ قبل هذا التاريخ, 

ه̀`````م Wبع̀`````اk اأن تاألي∞ الكت̀`````اÜ كان �سنة  والأ

خر اأن ال�öي∞ من�سور  B1085ه`, وال�سبب ال

ن  هذا ل عÓقة له بالطب. واإ‰ا Pكرناه هنا لأ

ن�سخة دار الكتب 132 املوؤرخة 1248ه` جاء 

يف مقدمتها: }... يقول العبد ال†سعي∞.... 

�öي∞ بن نا�ö احل�سني احل�سيني...z وهو 

خطاأ من النا�سخ واˆ اأعلم.

 ‘ ¢Vô¨dG ájÉZ ÜÉàµd á«£ÿG ï```°ùædG

¢VôŸG á÷É©e

 اإن الن�س̀`````خ اخلطية له̀`````ذا الكتاÜ التي 

ا�ستطعنا اأن نتو�س̀`````ل اإليها واحل�سول عليها 

كانâ خم�س ن�سخ:

�سكندري̀`````ة, برقم  1- ن�سخ̀`````ة مكتب̀`````ة الإ

4775, (36 ورقة). Zاية الغر�س يف معاجلة 

املر�س, الن�سخ̀`````ة موؤرخة �سنة 1203ه` على 

يد عبد الرحيم حمد Wايع القفاوي. 

2-  ن�سخ̀`````ة دار الكت̀`````ب بالقاهرة برقم 

W 1397̀`````ب, م�س̀`````ورة عل̀`````ى �öي§ Ãعهد 

الرتاç بحلب –â رقم (1050), (26 ورقة) 

 zاية الغر�̀`````س يف معاجلة املر�سZ{ بعن̀`````وان

. يحتمل 
(13)

Pك̀`````رت يف فهر�̀`````س اخلديوي̀`````ة

ن�سخ̀`````â �سن̀`````ة 1180ه`, وق̀`````د نوهنا لذلك 

�سابقاk. وه̀`````ي مفهر�سة با�سم }املنهzè لل�سيخ 

‚يب الدين ونقله للعربية ال�öي∞ من�سور 

احل�سيني احل�سني.

3- ن�سخة اأخرى برقم W132ب- ف440, 

م�س̀`````ورة على �öي§ Ãعه̀`````د الرتاç بحلب 

–̀`````â رق̀`````م (1051), (51 ورق̀`````ة), موؤرخة 

�سنة 1248ه` على يد �ساحب الكتاÜ, ولعله 

 .Üمالك الكتا

4- ن�سخة مكتبة برلني برقم 6288, (50 

ورقة), كتاZ Üاية الغر�س يف معاجلة املر�س 

ملن�سور احل�سين̀`````ي ال�سيد ال�öي∞, الن�سخة 
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موؤرخة �سنة 1209ه`/1794م, النا�سخ حممد 

(14)
بن ال�سيخ م�سطفى الكفتاين.

زهرية برقم (318  5- ن�سخ̀`````ة املكتبة الأ

بعن̀`````وان  ورق̀`````ة),   24)  ,10295 ‹امي̀`````ع) 

}كت̀`````اZ Üاية الغر�س يف معاجلة املر�س وما 

مرا�̀`````سz تاألي∞ ال�سيخ  يتعل≤ بالبدن من الأ

من�سور احل�سيني احل�سني, من ورقة 26-1, 

ويف نهايته̀`````ا Pكر تاري̀`````خ تاألي∞ الكتاÜ �سنة 

(15)
1085ه`.

أي†س̀`````اk عل̀`````ى عدة    يحت̀`````وي املéم̀`````وع ا

flطوWات منها: }الوق∞ والبتداءz ⁄ يعرف 

موؤلفها, برق̀`````م (318 ‹اميع) 10295, من 

ورق̀`````ة 88-94. و}Pخر املتاأهلني والن�ساء يف 

Wهار والدماءz لزين الدين حممد  تعري∞ الأ

بن بري عل̀`````ي, وهذا املخط̀`````وط �سمن هذه 

املéموعة التي كت̀`````ب بع†سها �سنة 1278ه`, 

برقم (318 ‹اميع) 10295, من ورقة 69-

أي†س̀`````اfl kطوط }حا�سية  77. ويف املéم̀`````وع ا

حé̀`````ازيz- وهو العÓّمة حé̀`````ازي بن عبد 

املطلب الع̀`````دوي املالكي م̀`````ن علماء القرن 

الثال̀`````å ع�ö الهéري- عل̀`````ى �ìö الدردير 

أولها: نحمد∑  خوان), ا على ر�سالته (–فة الإ

يا من تع̀`````ا¤ عن الت�سبي̀`````ه والتمثيل...اإلخ, 

ن�سخ̀`````ة �سمن ‹موعة يف ‹لد بقلم معتاد, 

�سنة 1278ه` م�سطرتها 25 �سطراk (من ورقة 

(16)
47-68) -24 �سم.

ÜÉàµdG ∞«°UƒJ

�سل  الكت̀`````اÜ كم̀`````ا Pكرن̀`````ا عنوان̀`````ه بالأ

}املنهzè لنéيب الدي̀`````ن ال�سمرقندي, ترجم 

 â– ي∞ من�س̀`````ور احل�سينيö�من قب̀`````ل ال

 ,zاية الغر�̀`````س يف معاجلة املر�سZ{ عنوان

مري ‹د  وكانâ ترجمته بن̀`````اء على Wلب الأ

الدين يف القاهرة.

أ الكت̀`````اÜ بالفا–ة, بع̀`````د الب�سملة  يب̀`````دا

واحلمد, والتي يقول فيها:

}... اأما بعد فيق̀`````ول العبد ال†سعي∞... 

ال�öي̀`````∞ من�س̀`````ور احل�سين̀`````ي احل�سني: ملّا 

مر واجب̀`````ة... واأمرين  كانW âاع̀`````ة اأو› الأ

مري ‹د الدين...  مري املطاع... مولنا الأ الأ

بتعري̀`````ب كت̀`````اÜ يف الطب بل�س̀`````ان اأعéمي, 

أترج̀`````م عنه بكÓم  امل�سم̀`````ى }باملنه̀`````zè, اأن ا

.zعتهWفاأ ,êي عوP ريZ عربي

ثم يتابع من�س̀`````ور احل�سيني يف الفا–ة 

قوله مبيناk ما قام بعمله يف هذا الكتاÜ; فهو 

 íما فيه, واأو�س ìö� يرتجمه فح�سب ب̀`````ل ⁄

الغام†س منه بقوله:

}و�öع̀`````â فيه مري̀`````داk اأن اأ�ìö ما فيه, 

واإن ق�ö اجلهد عم̀`````ا يوافيه, واأك�س∞ عن 

أبرز ما اختفي  وج̀`````وه املخدورات نقابه̀`````ا, وا

أPل̀`````ل �سعابها, لتظهر خباياه,  �öار وا من الأ

.z...وت�سهر خفاياه, فيهتدي اإليه كل هاد
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ثم يتحدç احل�سين̀`````ي عن �öف الطب 

واملوؤلفات التي �سنفâ فيه, ويقول:

}وفيه م�سنف̀`````ات كثرية وموؤلفات عديدة 

 Üزي̀`````رة, ومن جمل̀`````ة ما �سن∞ في̀`````ه كتاZ

مام... ‚ي̀`````ب الدين,  }املنه̀`````zè لل�سي̀`````خ الإ

.z...تغمده اˆ بغفرانه

ويف نهاية الفا–ة ي�س∞ ال�öميني هذا 

الكتاÜ بقوله:

 ¢VGôe C’G بح�سب Üمبو Üوهو كتا ...{

دوية الت̀`````ي تنا�سبه, وجعله  VGôZ```¢ والأ C’Gh

.z...فمنها ,Üأبوا عدة ا

 Üبوا أنه اختار من هذه الأ وهنا نلح̀`````ß ا

أتبعها بخا“ة ت†سم  اإحدى و�ستني باباk, ث̀`````م ا

اأقوال بع†س القدماء اأمثال �سقراط, وال�öي∞ 

اخلوارزم�ساه̀`````ي,  اجلرج̀`````اين  اإ�سماعي̀`````ل 

والرازي.

ول ي†سم  ينق�سم الكت̀`````اÜ اإ¤ ق�سمني; الأ

47 باب̀`````اk يف معاجلة اأمرا�̀`````س اجل�سم كلها 

Pن... مبتدئاk باأمرا�̀`````س الراأ�س ثم العني والأ

 êÓيذك̀`````ر ا�سم املر�س فق§ والع åاإلخ, حي

أو  أو اأعرا�سه ا أ�سبابه ا املنا�س̀`````ب له, دون Pكر ا

عÓماته, وهو ما ي�سب̀`````ه الكتب التي تدعى 

حاليا }بدليل املعال̀`````zè. والق�سم الثاين: من 

ربعني حتى احلادي وال�ستني  الباÜ الثامن والأ

دوية املركبة: الرتياقات  يتحدç فيه ع̀`````ن الأ

قرا�س... اإلخ,  والبادزهرات, واملعاجني, والأ

وينهي بخا“ة فيه̀`````ا اأقوال بع†س املتقدمني 

كما Pكرنا.

á«îjQÉàdGh á«ª∏©dG ÜÉàµdG á«ªgCG

- ترج̀`````م الكتاÜ م̀`````ن الفار�سية اإ¤  k’hCG

العربي̀`````ة بعد فرتة زمنية Wويل̀`````ة بني تاأليفه 

وترجمت̀`````ه التي “تد اإ¤ ح̀`````وا› خم�سمÄة 

ع̀`````ام, فهذه القف̀`````زة الزمني̀`````ة الطويلة تثري 

ت�ساوؤلت كثرية??

- لقد ترجم الكتاÜ باأمر من اأحد  kÉ```«fÉK

مري ‹د الدين, الذي ⁄ نتو�سل  م̀`````راء, الأ الأ

 Üاإ¤ ترجمته, وهذا ما يزيد يف اأهمية الكتا

والهتمام به.

- لعل كتاÜ }املنه̀`````zè هو الوحيد  kÉ```ãdÉK

ال̀`````ذي كان بلغة Zري العربي̀`````ة لنéيب الدين 

Wباء  ال�سمرقندي, والذي يعترب من م�ساهري الأ

�سÓمية. يف عهد احل†سارة العربية الإ

 z..اي̀`````ة الغر�سZ{ طوطfl اإن - kÉ```©HGQ

اأXه̀`````ر لنا علماk من اأعÓم الطب العربي كنا 

‚هل̀`````ه, كغريه من الكثريي̀`````ن الذين ما زالوا 

‹هول̀`````ني من قبلنا, وه̀`````و ال�öي∞ من�سور 

احل�سيني.

- يبدو لنا من خÓل املخطوط اأن  kÉ°ùeÉN

Wباء امل�سهورين  من�سور احل�سيني كان من الأ

أ�س̀`````اف اإ¤ الكتاÜ الكثري  يف ع�öه, فلقد ا

دوية  م̀`````ن خربات̀`````ه الطبي̀`````ة والكثري م̀`````ن الأ

.kاملركبة, �سوف ن�ستعر�س بع†سها لحقا
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دوية  - Zناه باملعلومات الطبية والأ kÉ°SOÉ°S

املركبة الفري̀`````دة, والتي �سوف نذكر بع†سها 

.kلحقا

همية الكت̀`````اÜ فلقد كان له  - ولأ kÉ```©HÉ°S

عدة ن�سخ خطية موزعة يف املكتبات العربية 

جنبية, اأح�سينا خم�ساk منها. والأ

ÜÉàµdG øe äÉØ£à≤e

�سهال احلقيقي, وبني  - التفري̀`````≤ بني الإ

 Üيق̀`````ول يف البا åحي ,ÜPسه̀`````ال ال̀`````كا� الإ

دوية  أح̀`````د الأ ال�ست̀`````ني, يف احلدي̀`````å ع̀`````ن ا

�سهال: }... ولكن ل ي�ستعمل اإل  املقب†سة لÓإ

�سهال, حتى يعرف  أيام “†سي من الإ لثÓثة ا

أو كاÜP, وWريقة معرفته  �سهال �سادق ا اأن الإ

ُطونا باملاء البارد,  nاأن ي�سقى امل�ست�سهل بزر ق

�سه̀`````ال, يكون  فاإن خ̀`````رê من الدب̀`````ر مع الإ

 êوجب قطعه, واإن ⁄ يخر ,kسه̀`````ال �سادقا� الإ

�سهال كاPباk, فÓ يéوز  البزر قطونا, يكون الإ

قب†سه, فاإنه يورç احلم̀`````ى اأو مر�ساk يكون 

 .zسهال� اأكرب �öراk من الإ

أو بالفتيلة  - معاجلة اجلروì بالل�سقات ا

ح�سب نوع اجلرì, فيقول يف الباÜ احلادي 

وال�ست̀`````ني يف احلديå عن مرهم للéراحات 

اخلبيث̀`````ة: }... ي�ستعمل يف وق̀`````â ال†öورة 

 âفتيلة واحدة على قدر اجلراحات; اإن كان

Zائ̀`````رة بطريقة الفتيل̀`````ة, واإن كانX âاهرة 

 .z...بطريقة الل�سقة

 PاPريقة معاجلة �سع̀`````∞ ال�سم بالرW -

نف̀`````ي, حيå يقول يف الب̀`````اÜ الرابع: }...  الأ

أو يوؤخذ من احلب̀`````ة ال�سوداء كل يوم مقدار  ا

دره̀`````م, تدق وتنخ̀`````ل, وتنفخ عل̀`````ى اخل�سم 

   .zن∞) يف ق�سبة (اخلي�سوم وهو اأق�سى الأ

- كان املوؤل̀`````∞ ي�ستن̀`````د يف الكث̀`````ري م̀`````ن 

حي̀`````ان على حèé من ال�سن̀`````ة النبوية يف  الأ

الكتاÜ, منه̀`````ا ما جاء يف الب̀`````اÜ اخلام�س 

والثÓثني, يف احلديå عن مر�س عرق النs�سا 

بقول̀`````ه: }... والنs�سا يف اللغ̀`````ة العرق نف�سه, 

ويف ال�سط̀`````ìÓ هذا املéم̀`````وع ا�سم لذلك 

املر�س الذي Pكرته, و�سححه احلديå, وهو 

أن�س بن مالك ر�سي اˆ عنه قال:  م̀`````ا روى ا

�سمع̀`````â النبي �سلى اˆ علي̀`````ه و�سلم يقول: 

 Üألية �ساة اأعرابية, تذا �سفاء عرق النs�سا يف ا

أ...z. ويف الب̀`````اÜ ال�سابع ع�ö ويف  ث̀`````م Œزا

احلدي̀`````å عن مر�̀`````س ال�ست�سق̀`````اء يقول يف 

بل وبوله̀`````ا: }... كما ورد  معاجلته بل̀`````Í الإ

أن�س ب̀`````ن مالك ر�سي اˆ  يف احلدي̀`````å عن ا

يrنة قدموا املدينة  nمن ُعر kأنا�سا تعا¤ عنه اأن ا

, فبعثهم النبي �سلى اˆ عليه 
(17)

فاجتووها

و�سل̀`````م يف اإب̀`````ل ال�سدقة, وق̀`````ال ا�öبوا من 

   .zأبوالها ألبانها وا ا

دوية  - ج̀`````اء يف الكت̀`````اÜ الكثري م̀`````ن الأ

املركبة, ولعل منها ⁄ يذكر يف Zريه من الكتب, 

منه̀`````ا: حب النب̀`````ات, دهن الث̀`````وم والب�سل, 
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امل�سطكي...  جوار�̀`````س  الكاف̀`````وري,  املرهم 

وZريها. 

- وم̀`````ن املعاجلات الن̀`````ادرة التي وجدت 

يف الكتاÜ مثkÓ: معاجلة الريقان باحليتان, 

حيå يقول يف الباÜ ال�ساد�س ع�ö: }... اأو 

ياأخذ حيتاناk �سغاراk ثÓثة, ويبلعها بW Óبخ, 

أي†ساk معاجلة القوباء  واˆ اأعلمz. وكذل̀`````ك ا

 åسنان, حي� (وهي احلزاز حالي̀`````اk) بو�سخ الأ

يقول يف الب̀`````اÜ الثامن والثÓث̀`````ني: }يوؤخذ 

�سن̀`````ان ومي�سí بها  على الري≤ م̀`````ن و�سخ الأ

  .zاملو�سع

- كان احل�سين̀`````ي ي�ستخ̀`````دم الكث̀`````ري من 

 ,Üاملعاجلات الت̀`````ي وجدها يف ه̀`````ذا الكتا

 Üتكرر يف الكتا åربها على املر�سى, حيéف

أنا بحمد اˆ وتوفيقه اأعالè اأكرث  عبارات: }ا

مرا�س بذلك املعé̀`````ون... والذي جربته  الأ

مراراk متعددة... ولقد جربته Œربة تامة... 

وه̀`````ذه العÓج̀`````ات جربناها م̀`````راراk... وقد 

 .z...ري مرةZ جربناه

�سافات التي و�سعها احل�سيني  - من الإ

على الكتاÜ مثkÓ ما جاء يف الباÜ اخلام�س 

Wريف̀`````ل: }... وجعل له  قول̀`````ه يف تركيب الإ

�سف̀`````ة اأخ̀`````رى يف منهاê ال̀`````دكان Zري هذه, 

ون�س̀`````ه...z. ومعلوم اأن منهاê الدكان �سنفه 

ابن اأبي ن�ö �سنة 658ه` اأي بعد وفاة ‚يب 

الدين ال�سمرقندي.  

 kأي†س̀`````ا ا املهم̀`````ة  �ساف̀`````ات  الإ وم̀`````ن   -

ملن�سور احل�سيني ما ج̀`````اء يف الباÜ الثامن 

 ,»‚ôa E’G Ö```ë∏d واخلم�س̀`````ني, وهو دهن

فر‚ي ⁄ يك̀`````ن معروفاk يف عهد  وال̀`````داء الإ

‚ي̀`````ب الدين ال�سمرقندي, بل اأول من Pكره 

نطاكي (ت̀`````ويف 1008ه`), وهذا ‡ا  داود الأ

يزي̀`````د احتمال كون احل�سين̀`````ي كان من اأهل 

القرن احل̀`````ادي ع�ö الهé̀`````ري, وهو يقول 

يف ه̀`````ذا املو�سع: }وهذه العÓجات جربناها 

 kق§, ولب�سنا عليها خلعا âفم̀`````ا تخلف kمرارا

 .zمراء, ول فخر كثرية من ال�سWÓني والأ

á“ÉN

اإن “ازê احل†سارات كان وما زال عمدة 

الرتقاء بالب�öية اإ¤ ما هو اأف†سل, والتاأثري 

والتاأثر فيما بينها يبقى موئل كل باحå وكل 

 kعا⁄ يف املعمورة, ما دام الهدف والغاية دائما

ن�سان و�سÓمته وتاأم̀`````ني اأف†سل حياة  ه̀`````و الإ

عÓم يف  أمين̀`````ة له. وقد �سبقن̀`````ا اأجدادنا الأ ا

توWيد تلك العÓقة ال�سامية ما بني العلماء, 

�س∞ فما نزال ‚ه̀`````ل الكثري من هوؤلء  ولÓأ

ع̀`````Óم وflطوWاتهم, لذا يرتتب علينا اأن  الأ

 ,kات العربية دائماWزون املخطوfl يف åنبح

ن فيها الكث̀`````ري الكثري ‡ا ⁄ يكت�س∞ بعد,  لأ

ول ميكننا معرفته من خÓل ما –دç عنه 

املوؤرخون فق§, بل يéب علينا اأن نتوجه اإ¤ 

ن فيه  ه̀`````ذا املخزون احل†س̀`````اري الزاخر, لأ
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Zايتنا ومبتغانا ‡ا ق̀`````د ‚هله, ولنتو�سل 

اإلي̀`````ه اإل م̀`````ن خ̀`````Óل درا�س̀`````ة املخطوWات 

ر�س, واˆ  املتناثرة هنا وهن̀`````ا∑ يف بقاع الأ

املوف≤.

نباء �س472. ال�سفدي, الوايف  أبي اأ�سيبعة, عي̀`````ون الأ اأخ̀`````ذت ترجمته ع̀`````ن امل�سادر واملراجع التالية: ابن ا  -1

�سÓم وفيات 611-620ه`  بالوفي̀`````ات 4ê �س184. احلموي, معéم البل̀`````دان 5ê �س396. الذهبي, تاريخ الإ

 3ê م املوؤلفنيé6, �س280. كحالة, معê مÓع �س425. البغدادي, هدية العارفني 2ê, �س88. الزركلي, الأ

�س524. حميدان, اأعÓم احل†سارة 4ê �س266. 

أبو عبد اˆ حممد بن العمر بن احل�سني الرازي, ويدعى بابن خطيب الري (544- مام فخر الدين ا هو الإ  -2

عÓم,  نباء �س 462. حميدان, اأعÓم احل†سارة 4ê �س278. الزركلي, الأ أبي اأ�سيبعة, عيون الأ 606ه`). ابن ا

6ê �س313. 

 6ê ,مÓع نباء �س472. البغ̀`````دادي, هدية العارفني 2ê �̀`````س88. الزركلي, الأ أبي اأ�سيبعة, عي̀`````ون الأ اب̀`````ن ا  -3

�سBrockelman .280 1: 646. اأعيان ال�سيعة, جلد 10. حميدان, اأعÓم احل†سارة, 4ê, �س267. 

عÓم, 7ê, �س304. كحالة: معéم املوؤلفني,  الطباñ: اإعÓم النبÓء ê 6�س 7ê ,450, �س138. الزركلي: الأ  -4

ثر 3ê, �س285. املحبي: نفحة  3ê, �̀`````س920. البغدادي: هدية العارفني ê 2, �س369. املحبي: خÓ�سة الأ

الريحان̀`````ة ê 2 �̀`````س 213. املرادي: �سلك الدرر ê 3, �س194. مردم بك: اأعيان القرن الثالå ع�ö �س 33, 

وفيه ولدة من�سور ال�öميني �سنة 1134ه`. كيا›: تاريخ الطب يف حلب �س134 وما بعد. 

قا�سم البكرجي (1094-1169 ه`) (1683- 1756 م)  -5

ر�سادات الرمزية على  Bثاره: العي̀`````ون الغمزية والإ قا�س̀`````م ب̀`````ن حممد احللبي, احلنفي, عا⁄ اأديب ولد بحلب. من ا

 ìالق�سيدة الهمزية للبو�سريي, الفوائد البكرجية على الق�سيدة اخلزرجية يف العرو�س, حلية البديع يف مد

عÓم 5ê �س 183).  النبي ال�سفيع واملطلع البدري على بديعية البكري. (الزركي: الأ

علي امليقاتي (1104- 1174ه`/ 1692- 1760م), علي بن م�سطفى الدباÆ, املعروف بامليقاتي: فا�سل من   -6

 3ê وله نظم ونرث. (املرادي: �سلك الدرر zالدلئل للفا�سي ìö� و}حا�سية على zالبخاري ìö�{ اأهل حلب, له

عÓم 5ê �س22).  �س248-260. الزركلي: الأ

 ,2ê 7 �̀`````س138, 140. املرادي, �سلك الدرر �س33. البغ̀`````دادي, هدية العارفنيê ,ءÓم النبÓاإع ,ñالطب̀`````ا  -7

�س369 وفيه ا�سمه ال�سيد من�سور بن عبد اˆ ال�öميني. 

ثر 3ê �س285. املحبي: نفحة الريحانة 2ê, �س213.  املحبي: خÓ�سة الأ  -8

ثر (من�سور  حا�سي̀`````ة يف نفح̀`````ة الريحانة تقول: الغ̀`````زواين: يف ن�سخة القرواين, وجاء ا�سم̀`````ه يف خÓ�سة الأ  -9

العي�سوي) و⁄ يرتجم فيها. 

10- البغدادي, اإي†ساì املكنون (2ê �س87, 99).

¢ûeGƒ¡dG
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11- كحالة, معéم املوؤلفني, 3ê, �س912. حميدان, اأعÓم احل†سارة 6ê �س304. 

عÓم, 7ê, �س305.  12- الزركي, الأ

13- فهر�س الكتبخانة اخلديوية 6ê �س25. الطهراين, الذريعة, 16ê �س 14 رقم 54. 

14- Ahlwardt catalogue p: 552. 

زهرية, 6ê, �س124.  15- فهر�س املكتبة الأ

زهرية 1ê, �س3ê ,135 �س4ê ,26, �س365.  16- فهر�س املكتبة الأ

17- اأي اجتووا املدينة: كرهوا املقام فيها ل�سقم اأ�سابهم من اجلوى; وهو داء يف اجلوف, (ينظر الطب النبوي 

Wبا للقو�سوين 2ê �س 222). لبن قيم اجلوزية �س 152, وينظر قامو�س الأ

أبو العبا�س اأحمد بن القا�سم ب̀`````ن خليفة بن يون�س ال�سعدي اخلزرجي: عيون  أب̀`````ي اأ�سيبعة, موف≤ الدين ا - اب̀`````ن ا

Wباء, �ìö و–قي≤ نزار ر�سا, من�سورات دار مكتبة احلياة- بريوت, 1965م. نباء يف Wبقات الأ الأ

دوية  عيان يف اأعمال وتركيب الأ �öائيلي الهاروين, منهاê الدكان ود�ستور الأ أبو املنى العطار الإ - ابن اأبي ن�ö, ا

بدان, Wبع �سن̀`````ة 1287ه` يف عهد اخلديوي اإ�سماعيل, على Pم̀`````ة ال�سيخ ح�سن زZلة, Ãطبعة  النافع̀`````ة لÓأ

ح�سني بك ح�سني.

مني, ح�سن, اأعيان ال�سيعة, دار التعارف للمطبوعات- بريوت 1986م. - الأ

- حاج̀`````ي خليف̀`````ة, م�سطفى بن عبد اˆ الق�سطنطيني الرومي احلنف̀`````ي ال�سهري باملÓ كاتب احللبي واملعروف 

أ�سامي الكتب والفن̀`````ون, 6 ‹لدات, دار الفكر, بريوت- لبنان 1992م.  بحاج̀`````ي خليفة: ك�س∞ الظنون عن ا

املéلدان الثالå والرابع هما (اإي†ساì املكنون للبغدادي), واملéلدان اخلام�س وال�ساد�س هما (هدية العارفني 

أ�سماء املوؤلفني للبغدادي).  ا

- احلموي, ياقوت: معéم البلدان, دار �سادر, بريوت 1995م, 7 ‹لدات. 

�سا�سية والتطبيقية, من�سورات وزارة الثقافة  �سÓمية يف العلوم الأ - حمي̀`````دان, زهري, اأعÓم احل†سارة العربية الإ

يف اجلمهورية العربية ال�سورية, دم�س≤ 1995م. 6‹لدات.

�سÓم ووفيات امل�ساهري  - الذهب̀`````ي, �سم�س الدين حممد بن اأحمد بن عثمان الذهبي املتوف̀`````ى 748ه`, تاريخ الإ

عÓم, –قي≤ عمر عبد ال�سÓم تدمري, دار الكتاÜ العربي 1993م. والأ

عÓم, الطبعة الرابعة ع�öة 1999م, دار العلم للمÓيني بريوت. 9 ‹لدات.  - الزركلي, خري الدين, الأ

أيبك ال�سفدي, الوايف بالوفيات, الطبعة الثانية باعتناء حممد احلéريي,  - ال�سف̀`````دي, �سìÓ الدين خليل ب̀`````ن ا

دار �سادر بريوت 1991م.

™LGôŸGh QOÉ°üŸG
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- الطب̀`````اñ, حمم̀`````د راZب: اإعÓم النب̀`````Óء بتاريخ حلب ال�سهباء, �سححه حممد كم̀`````ال, دار القلم العربي بحلب 

1988م.

�سواء. - الطهراين, اأقابرز∑: الذريعة اإ¤ ت�ساني∞ ال�سيعة, الطبعة الثانية, بريوت, دار الأ

- فهر�س الكتبخانة اخلديوية, Wبعة م�ö 1308ه`.

زهرية. - فهر�س flطوWات املكتبة الأ

لّبا, م�س̀`````ورات ‹مع اللغة العربية بدم�س≤,  Wبا ونامو�س الأ - القو�س̀`````وين, مدي̀`````ن بن عبد الرحمن, قامو�س الأ

أين.  اأوف�سâ دار الفكر, دم�س≤ 1979م. من جزا

- اب̀`````ن قيم اجلوزية, حممد بن اأبي بكر: الطب النب̀`````وي, توثي≤ عبد املعطي قلعéي, دار قتيبة- دم�س≤ وبريوت 

2000م.

- كحالة, عمر ر�سا, معéم املوؤلفني, موؤ�س�سة الر�سالة, بريوت 1993م. 

Wباء يف حلب. - كيا›, Wه اإ�سح≤: تاريخ الطب والأ

- املحبي, حممد اأمني (1061 – 1111 ه` ) بن ف†سل اˆ بن حمّب اˆ بن حممد حمّب الدين بن اأبي بكر تقي 

ثر يف اأعيان القرن  �سل, الدم�سقي املولد وال̀`````دار, احلنفي, خÓ�سة الأ الدي̀`````ن بن داود املحبي احلموي الأ

احلادي ع�ö, 4 اأجزاء, دار �سادر- بريوت.

- املحب̀`````ي, حمم̀`````د اأمني بن ف†سل اˆ بن حمب الدين بن حممد املحب̀`````ي: نفحة الريحانة ور�سحة ÓWء احلانة, 

–قي≤ عبد الفتاì حممد احللو, دار اإحياء الكتب العربية, عي�سى البابي احللبي و�öكاه 1968م. 

- املرادي, حممد خليل, �سلك الدرر يف اأعيان القرن الثاين ع�ö, –قي≤ اأكرم ح�سن العلبي, دار �سادر – بريوت 

2001م, 4 ‹لدات. 

- مردم بك, خليل: اأعيان القرن الثالå ع�ö, جلنة الرتاç العربي, بريوت- لبنان 1971م. 

- AHLWARDT (W.), verzeichniss der Arabischen Handschriften der koniglichen 

Bibliothek zu Berlin, A. Asher & C, Berlin 1893.

- Carl Brockelmann, Arabischen Litterature, Leiden 1943.
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�سÓمي̀`````ة دوراk كبرياk يف  اأدت الرتجم̀`````ة فيما يتعل̀`````≤ بالثقافة العربية ` الإ

حقبتني تاريخيتني:

Bنذا∑  و¤ للهéرة, وكانâ ا و¤, يف بداي̀`````ة تكّون الثقافة يف الق̀`````رون الأ الأ

تعمل من خارê الثقافة اإ¤ داخلها, وكان مركزها الرئي�س بغداد,  اأما الثانية, 

فق̀`````د قامâ يف اأواخر ازدهار هذه الثقاف̀`````ة, يف القرنني اخلام�س وال�ساد�س 

ندل�س,  الهéري̀`````ني/ احلادي ع�ö والثاين ع�ö امليÓدي̀`````ني. وكان مركزها الأ

.ájQƒ°S øe áªLÎeh áÑjOCGh áãMÉH
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فادة  حيå بداأت بع†س دويÓته النهو�س والإ

�سÓمية  من منé̀`````زات الثقافة العربي̀`````ة ` الإ

لتحقي≤ Pلك.

وهكذا �سارت ه̀`````ذه الرتجمة يف الŒاه 

 ,kتينة اأولÓاملعاك�س, من اللغة العربية اإ¤ ال

ث̀`````م اإ¤ اللغ̀`````ة املحلية التي كان̀`````â يف Wور 

الن�سوء.

ويف هذا املقال املرتجم نقتط∞ ما يتعل≤ 

.êبهذا الدور املزدو

من̀`````ذ اخ̀`````رتاع الكتابة والب�̀`````ö يبحثون 

عن اكت�ساÜ املع̀`````ارف التقنية والعلمية التي 

ميتلكها جريانهم.

م̀`````ن هنا ياأتي قي̀`````ام الرتجمات الكثرية ` 

.zمعرفة }نفعية ∑Óمنذ اأمد بعيد ` لمت

لق̀`````د نقل̀`````â التقنيات والعل̀`````وم وWورت 

بالقتبا�س اإ¤ حد كبري.

 èولك̀`````ن الرتجم̀`````ة ⁄ تت̀`````م بغر�̀`````س دم

 êقومي, واإعادة اإنتا çمعلومات جديدة برتا

أي†ساk بغر�س  املكت�سب̀`````ات فح�سب, بل “̀`````â ا

بحاç. واإPا كانâ املعارف تهاجر  تطوي̀`````ر الأ

أُنا�س  عن Wري≤ الرتجمة, فاإن املرتجمني وهم ا

خرين, يغتذون منها بغية  Bمثقفون يعلّمون ال

اإبعاد حدود املéهول.

و�سيكون من اخلطاأ اخلطري اأن يُنظر اإ¤ 

أنهم اأدوات �سلبية يف  م�س على ا مرتجم̀`````ي الأ

أنهم نذروا  نقل ن�سو�س متخ�س�س̀`````ة. Pلك ا

عم̀`````ال التي اأعادوا �سوZها  أنف�سهم كلياk لÓأ ا

بلغة اأخرى.

}لقد كانâ الرتجمة مفتاì التقدم العلمي, 

نها �سمحâ للمخرتعني والباحثني املتعاقبني  لأ

�سÓفهم, على  بالدخ̀`````ول اإ¤ الفكر املéّدد لأ

الرZم م̀`````ن اأن Pلك الفكر كان م�سوZاk بلغة 

اأخرىz (Fischbach ,1992). اإن الرتجمة 

 êأداة مز التقني̀`````ة ` العلمية عملي̀`````ة –ويل وا

أنواع الرتجمة  وتقدم, اأكرث من اأي ن̀`````وع من ا

خرى, ومن دونها ⁄ يكن من املمكن ت�سور  الأ

أ�س̀`````كال النتقال التقني̀  كما ن�سميها اليوم̀   ا

يطالية  وهذا ما جعل فيل�س̀`````وف النه†سة الإ

ان̀`````و برون̀`````و (1600-1548) يقول:  جيورد 

}اإن الف†س̀`````ل يف تط̀`````ورات كل العل̀`````وم يعود 

.zللرتجمة

فالرتجم̀`````ة تدفع للتاأم̀`````ل, وت�ساعد على 

الختم̀`````ار الفك̀`````ري. وه̀`````ي اإP ت�سكل نقطة 

انطÓق للتاأم̀`````ل املتعم≤ يف اأحد مو�سوعات 

املعرف̀`````ة Zالباk م̀`````ا تذوÜ يف ال�̀`````öوì التي 

ت�ساحبه̀`````ا. ومن ال�سعوبة Ã̀`````كان عزل ما 

بداع  نت̀`````اê عن الإ يدخ̀`````ل يف نطاق اإعادة الإ

يف عمل املرتجمني القدامى للوثائ≤ التقنية 

` العلمي̀`````ة. وم̀`````ن املمك̀`````ن ` يف احلقيقة ` اأن 

نقول عنهم ما قاله املوؤل∞ ` املرتجم الرو�سي 

فا�سيلي كرييلوفيت�س تريديا كو�سكي (1703-
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1769) من اأن: }بني املرتجم واملوؤل∞ ل يوجد 

.zفارق اإل ال�سم

فكار واملعارف.  هكذا ين�ö املرتجمون الأ

اإنه̀`````م كما ق̀`````ال ه̀`````Ôي في�سبا�̀`````س (1992 

 .zامللّقح̀`````ون الكب̀`````ار للعلم{ :(Fischbach
ورÃ̀`````ا ⁄ يكن العلم ليكت�سب �سفة الكلية من 

دونه̀`````م. ثم األ ميكننا تتب̀`````ع هéرة املعارف 

والتé̀`````ول يف املخزون̀`````ات الثقافي̀`````ة وو�سع 

ماكن التي �سه̀`````دت تفتí الفكر  خارẀ`````ة بالأ

 kدقيقا kأن�سطتهم? اإن بيانا عن Wري̀`````≤ –ليل ا

باأعم̀`````ال الرتجمة التي –قق̀`````â يف املراكز 

B�سيا  الك̀`````ربى لثقافة املا�س̀`````ي يقودنا م̀`````ن ا

(ال�س̀`````ني والهن̀`````د) اإ¤ ب̀`````Óد  اليونان, ومن 

أوروب̀`````ة, ومن ث̀`````م اإ¤ اأمريكا.  ال�̀`````öق اإ¤ ا

ومنذ الع�ö اليوناين الكÓ�سيكي, كانâ بع†س 

املدن “ّثل اأماكن Œمع للعلماء واملرتجمني. 

ون�ستطيع القول بب�ساWة وعلى وجه التقريب 

اإن م�سعل املعرفة �سار يف الطري≤ التا›: 

أدي�سا  �سكندرية̀  روما̀  بيزنطة̀  ا أثينا̀  الإ ا

(وه̀`````ي اأورفة احلالية يف تركيا) جندي�سابور 

أو (جن̀`````د ي�سابور يف اإيران) ` بغداد وقرWبة  ا

` Wليطل̀`````ة و�سال̀`````رين ` فلوران�س̀`````ه ` باري�س ` 

لندن.

ويف ع�öن̀`````ا احلا› تنت�̀`````ö ثمرة عمل 

أو املعا�öين, على كوكبنا  الباحثني, املا�سني ا

باأكمله.

أو  دّي ا
n

اإن ن̀`````درة املخطوWات على ال̀`````رب

أو جل̀`````د العéل وÓZءه̀`````ا �سّكÓ منذ  الرق ا
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وقW âوي̀`````ل عقبات اأمام تق̀`````دم الدرا�سات 

عمال  واأبطاB حرك̀`````ة الرتجمة ب�سكل عام والأ

العلمية ب�سكل خا�س. م̀`````ن هنا تاأتي اأهمية 

الورق, وه̀`````و ابتكار �سيني يع̀`````زى اإ¤ }كي 

نz, يف ن�̀`````ö الرتجم̀`````ات. وعندم̀`````ا احتل  Bل

الع̀`````رÜ �سمرقن̀`````د (يف اأوزبك�ستان احلالية) 

يف 712 تعلم̀`````وا �Üö الكت̀`````ان ليعملوا منه 

عéينة تتحول اإ¤ ورقات رقيقة. وقد ُوجد 

ول لل̀`````ورق يف بغ̀`````داد يف 794م.  املعم̀`````ل الأ

وهذه ال�سناعة تطورت ب�öعة نتيéة التاأثري 

املزدوê مل†ساعفة الرتجمات والولع اجلديد 

بالكت̀`````ب. و⁄ يتاأخر الورق يف النت�سار يف كل 

�سÓمي, الذي امتد من جبال الربينه  العا⁄ الإ

اإ¤ نهر الهندو�س.

وعلى كل حال يéب انتظار ثÓثة قرون 

لينتقل ال̀`````ورق اإ¤ اأوروبة الغربية التي دخل 

أ�سبانيا.  اإليها يف القرن الثاين ع�ö عن Wري≤ ا

و¤ للورق  لقد Xه̀`````رت امل�سانع الفرن�سية الأ

يف منت�س∞ القرن الرابع ع�ö, وهذا يتواف≤ 

مع اخرتاع الطباعة. فهذه التقنية اجلديدة 

يف اإنتاê املخطوWات ⁄ تكن ت�ستطيع التطور 

لو ⁄ يكن الورق منت�̀`````öاk ب�سورة كافية وقد 

اأعطâ اندفاعاk قوي̀`````اk ل�سناعته, ومل†ساعفة 

الرتجم̀`````ات يف الوقP âاته. ه̀`````ل نحتاê اإ¤ 

خ�س ` هي  التذكري ب̀`````اأن الرتجمات ` على الأ

و¤? الطباعات الأُ

عمال املرتجمة  ومن وجهة نظ̀`````ر ن�ö الأ

مرباWورية العربية  فاإن الورق ح�س̀`````ل يف الإ

عل̀`````ى التاأثري نف�سه, ال̀`````ذي اأحدثتُه الطباعة 

 íيف اأوروبة. فبف†سل الورق والطباعة, اأ�سب

عمال  و�س̀`````ول املرتجم̀`````ني ` العلم̀`````اء اإ¤ الأ

العلمي̀`````ة واإZناوؤه̀`````ا باإ�سهاماتهم ال�سخ�سية 

اأكرث �سهولةk ‡ا م†سى. اإن نقل التقنية (وهو 

م�سطل̀`````í بالm لكنُه مÓئ̀`````مl هنا) Pلك النقل 

ال̀`````ذي ح�سل ب̀`````ني ال�سني وروم̀`````ا قبل بدء 

 (Needham 1954)   امل�سيح̀`````ي ö`````̀�الع

 âب م�سارك̀`````ة املرتجم̀`````ني. كم̀`````ا كان`````̀ sتطل

�سكندري̀`````ة (م�ö 322 قبل امليÓد) مركز  الإ

و�س§ والهند,  تبادل بني اأوروبة وال�̀`````öق الأ

ومركز درا�سات هيلني̀`````ة لعبâ فيه الرتجمة 

دوراk ل ميكن اإهماله. واإ¤ ال�öق وبالتحديد 

يف اجلنوÜ الغربي, (اإي̀`````ران احلالية) �سكل 

املط̀`````رودون من  الن�سطوريون,  امل�سيحي̀`````ون 

مرباWوري̀`````ة البيزنطية بعد حرمان بدعة  الإ

البطري̀`````ر∑ ن�سطوريو�̀`````س يف ‹م̀`````ع ايفيز 

(431)م, انطÓق̀`````اk لرتجم̀`````ة املوؤلفني الكبار 

 âيف الثقاف̀`````ة اليونانية القدمية. وقد تُرجم

أي†ساk ن�سو�̀`````س Wبية هندي̀`````ة و�سينية. ثم  ا

جاءت بغ̀`````داد و}بيâ احلكم̀`````ةz فيها الذي 

اليوناني̀`````ة وال�öيانية,  حمى املخطوẀ`````ات 

ورك̀`````ز اجلهود على ترجمة ه̀`````ذه الن�سو�س 

اإ¤ اللغة العربية, وPل̀`````ك يف القرن التا�سع, 
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 .ö�يف الق̀`````رن الثاين ع zليطلةW{ فمدين̀`````ة

 âاأن ه̀`````ذه الرتجم̀`````ات العربية عا�س å`````̀حي

بعد فق̀`````دان اأ�سولها ومن ثم نقلâ اإ¤ اللغة 

الÓتينية.

اإن عدداk كبرياk من هذه الوثائ≤ الÓتينية, 

خ�س املقالت الطبية, نقلâ اإ¤ اللغات  وبالأ

املحلي̀`````ة يف الع�سور الو�سط̀`````ى وحتى بداية 

ع�̀`````ö النه†سة. ومن الناحي̀`````ة اللغوية كتب 

هÔي فان هوف عام 1993م يقول: 

ول:  }اإن ع�ö النه†سة تاأثر باŒاهني: الأ

الرZبة يف زي̀`````ادة الهتمام باللغات القدمية 

وكان Pل̀`````ك �öورياk لت�سهي̀`````ل ارتقاء اللغات 

املحلية التي حظيâ بالهتمام نتيéة Xهور 

.zالنزعات القومية

وي†سي∞ موؤرñ الرتجم̀`````ة: اأن العلم منذ 

القرن ال�ساد�س ع�ö �سهد تناف�ساk مع الدين, 

 kيعد حكرا ⁄ ö�ومن̀`````ذ بداية القرن الثامن ع

على النخبة, بل اأ�سبí يهم كل العقول. لكن 

ه̀`````ذا اجلمه̀`````ور نف�سه كان يري̀`````د قراءة كل 

�س̀`````يء بلغته اخلا�سة. وينتè عن دميقراWية 

أنه  املعرفة هذه, وعن ات�ساع جمهور القراء, ا

وبالتدري̀`````è, مع بداية ع�̀`````ö النه†سة, لكن 

خ�س يف القرن̀`````ني ال�سابع والثامن  عل̀`````ى الأ

ع�ö, اتخ̀`````ذ ن�س̀`````اط الرتجم̀`````ة يف املéال 

.kتربويا kالعلمي والتقني بعدا

 kللمعرفة مب�سطا kاö�املرتجم نا íلقد اأ�سب

فه̀`````ام والتعليم  لها. اإن̀`````ه يعمل جاه̀`````داk لÓإ

وتثقي̀`````∞ Zري املخت�س̀`````ني واجلاهلني باللغة 

أو املبتدئني الذين  الÓتيني̀`````ة: كاملخربي̀`````ني ا

يعمل̀`````ون جنباk اإ¤ جنب مع معلميهم يف علم 

ال�سيدلة وعلم الكيمياء والفيزياء.  لقد كان 

املرتجمون اإ¤ ح̀`````دm بعيد يف مقام املدّر�سني 

مني للموؤلفات التي يرتجمونها. uواملقد

أيامن̀`````ا  ا اإ¤  الع�س̀`````ور القدمي̀`````ة  وم̀`````ن 

ه̀`````ذه, اأ�سبحâ لغ̀`````ة العل̀`````م يف الغرÜ ويف 

و�س§ يوناني̀`````ة, فعربية, فÓتينية,  ال�öق الأ

ن ل ي�ستطيع  Bفاإ‚ليزي̀`````ة على الت̀`````وا›. وال

أية  اأي بل̀`````د مهما بل≠ من القوة, ول ت�ستطيع ا

مدينة مهم̀`````ا بلغâ من النف̀`````وP, اأن تتباهى 

بكونها امل�ست̀`````ودع الوحيد للمعارف العاملية. 

فقد اأدى عم̀`````ل املرتجمني الطويل اإ¤ تعدد 

مراكز الثقافة.

عل̀`````ى اأن البحå احل̀`````ا› �سيتوق∞ عند 

املراكز العربية.

 Qƒ```°ü©dG  ‘  á```ªLÎdG  õ```côe  OGó```¨H{

:z≈£°SƒdG

يف القرنني التا�سع والعا�ö. كانâ بغداد 

يف العراق مركز م�öوع �سخم Wموì لرتجمة 

الكتاب̀`````ات العلمية والفل�سفي̀`````ة القدمية اإ¤ 

�سÓمية  مرباWورية الإ اللغة العربي̀`````ة, لغة الإ

 kأثرا اجلدي̀`````دة. هذا امل�̀`````öوع الذي ت̀`````ر∑ ا

عميقاk يف تكوين النظ̀`````ام الفل�سفي والعلمي 
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�سÓمي, ل ميكن ف�سله عن  للعا⁄ العربي والإ

فكار الذي  امتزاê ال�سعوÜ والثقاف̀`````ات والأ

ر�سية يف Pلك  مييز هذه املنطقة من الكرة الأ

احلني. ويف احلقيقة اإن الت�سéيع الذي لقاه 

دباء والعلماء  هوؤلء املرتجمون من اأن�سار الأ

أج̀`````ور �سخية اأو  وم̀`````ن اخللفاء –̀`````â �سكل ا

 Üحت̀`````ى رواتب كما ي̀`````روي املوؤرخ̀`````ون العر

ين̀`````درê يف تقليد Wوي̀`````ل للدرا�سة والرتجمة 

رامية القدمي̀`````ة) لكنوز اللغة  Bياني̀`````ة (الö�ال

 íاليونانية. كما �ساعد انت�سار الكتابة الوا�س

�سÓمي̀`````ة على تطور  جداk يف احل†س̀`````ارة الإ

أي†ساk ترجمة عدد  هذا الن�س̀`````اط. وقد “â ا

كبري م̀`````ن املوؤلف̀`````ات ال�öياني̀`````ة والفار�سية 

وال�سن�سكريتية.

أداه̀`````ا هوؤلء  اإن وXيف̀`````ة النق̀`````ل الت̀`````ي ا

املرتجمون واحلéم الهائل للمادة املرتجمة, 

بداع الذي ندين  ل يéب اأن تن�سينا جانب الإ

 kم�سدرا í`````̀لهم ب̀`````ه. فالعم̀`````ل املرتجم اأ�سب

للتفك̀`````ري واملعرف̀`````ة م̀`````ن دون اأن يكون Pلك 

 âو¤ ترافق مق�س̀`````وراk لذاته. والرتجم̀`````ة الأ

Zالباk مع التف�سري وال�ìö ‡ا اأدخل معارف 

أخ̀`````رى. وباخت�سار  جدي̀`````دة وZذى مباحå ا

ميك̀`````ن القول اإن املرتجم̀`````ني با�ستنادهم اإ¤ 

املوؤلف̀`````ات الت̀`````ي يرتجمونها قام̀`````وا بتمرين 

عبقرية البتكار اخلا�سة لديهم.

و¤ املرتجمة اإ¤  لقد Xهرت الن�سو�س الأ

اللغة العربية يف نهاية القرن ال�سابع اأي بعد 

الفتوحات العربية بقليل. وهي تتعل≤ باملéال 

خ�س (وثائ̀`````≤ و�سÓéت)  داري عل̀`````ى الأ الإ

وهذا اأمر ميكن فهم̀`````ه. كان املطلوÜ و�سع 

بن̀`````ى جديدة, وفر�̀`````س اللغ̀`````ة العربية كلغة 

أم̀`````ا ترجمة الن�سو�̀`````س العلمية  للدواوين. ا

فقد تاأخرت بع†س ال�سيء. اإن حركة النتفاع 

بال̀`````رتاç الثق̀`````ايف اليوناين والت̀`````ي ا�ستهلها 

املرتجمون العرZ Üالب̀`````اk بوا�سطة ترجمات 

�öيانية موجودة �سابق̀`````اk, عرفP âروتها يف 

القرن التا�سع والعا�̀`````ö وPلك بف†سل جهود 

مرتجمي بغداد, ومنهم املرتجم ال�سهري حنني 

أي†ساk بال�سم الÓتيني  بن ا�سح≤, املع̀`````روف ا

 ß`````̀حÓ(809-875). وي ,Jo Hannitius
أثارت  اأن اأعمال الط̀`````ب والفل�سفة هي التي ا

 .Üكرب م̀`````ن الهتمام عن̀`````د العر الق̀`````در الأ

أي†س̀`````اk علم الفلك, ‡̀`````ا ي�سري اإ¤  وهن̀`````ا∑ ا

ات�س̀`````الت اأقامها امل�سلم̀`````ون مع الهند, هذا 

البل̀`````د الذي ارتبطوا مع̀`````ه بعÓقات Œارية 

مت�سلة. واإPا كان اختيار الن�سو�س املقدمة 

اأحيان̀`````اk بح�سب م�سلحة   kللرتجمة مفرو�سا

مرباWورية), فهو  الدول̀`````ة (تعري̀`````ب بن̀`````ى الإ

أي†ساk اإ¤ حد بعيد باهتمامات اخللفاء  يتعل≤ ا

وال�سخ�سي̀`````ات الكب̀`````رية يف البÓط. وهكذا 

ف̀`````اإن اخلليفة املن�سور, الذي اعتلى ال�سلطة 

عام 753 والذي كان مولعاk بعلم الفلك, وكان 
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 èات هندية تعال`````̀Wطوfl قد ح�س̀`````ل على

مو�سوعه املف†سل, عمل على ترجمتها. كما 

اأن اخلليفة املاأم̀`````ون املوؤيد والن�سري للحركة 

(الÓهوتي̀`````ة) للمعتزلة, عم̀`````ل على التوفي≤ 

ميان,  ر�سطوWالية) والإ بني العقل (Ãعنى الأ

و�سé̀`````ع بقوة ترجم̀`````ة الكتاب̀`````ات الفل�سفية 

اليونانية اإ¤ اللغة العربية, و�öحها.

أو  اإن حنني ومعاونيه العديدين ترجموا ا

أو �öيانية قدمية  اأعادوا ترجمة ن�سخ عربية ا

فWÓون:  لعدد كبري من املوؤلفات الهامة: (لأ

ر�سطو ` املنط≤  احلوارات واجلمهورية), و(لأ

الذي عرف –â ا�س̀`````م Organon الذي 

تت†سمن مو�سوعاته فيما تت†سمن املقولت, 

والتحليÓت ما وراء الطبيعة) و(لفورفرييو�س 

234-305م) وهو اأحد املوؤ�س�سني الرئي�سيني 

 zوجيZالي�سا{  Üكتا فWÓونية احلديثة  لÓأ

 Üكتا kوهو مقدمة ملق̀`````ولت اأر�سطو, واأخريا

�سباzÜ الذي كان يع̀`````زى اإ¤ اأر�سطو يف  }الأ

الق̀`````رون الو�سطى, ولكن̀`````ه ي�ستمد وحيه يف 

خر الفÓ�سفة  Bل zهوتÓال Çالواقع من }مباد

فWÓوني̀`````ني احلديث̀`````ني اليونانيني الكبار  الأ

 çوه̀`````و بروكلي�̀`````س 412-485م. وكان يحد

اأن تتم الرتجم̀`````ات مبا�öة من اليونانية اإ¤ 

العربية, اإPا توافرت للمرتجمني املخطوWات 

 íكفاءاته̀`````م اللغوية ت�سم â`````̀اليوناني̀`````ة وكان

بذلك.

ويف احلقيقة اإن ع̀`````دد املرتجمني الذين 

كانوا يتقنون اليونانية والعربية معاk اإ¤ حد 

كاف كان قلي̀`````kÓ وخ�سو�ساk يف بداية الفرتة 

 kالباZ يانية تعملö�اللغة ال âاملدرو�سة. وكان

كلغة و�سيطة بف†سل اأعمال الرتجمة ال�سابقة 

من اليوناني̀`````ة اإ¤ ال�öيانية, والتي اأ‚زها 

الن�سطوري̀`````ون املنفيون من بيزنطة يف القرن 

اخلام�̀`````س. ويف املéال العلم̀`````ي كان اهتمام 

املرتجم̀`````ني ومعاونيهم ين�س̀`````ب على ‹موع 

Bث̀`````ار ايبوقراط وجالينو�̀`````س وعلى اأعمال ل  ا

ميكن ال�ستغناء عنها ك` }العنا�zö لقليد�س 

و}املé�سطيz لبطليمو�س واأعمال اأخرى اأقل 

اأهمية.

كان املرتجم̀`````ون عديدي̀`````ن, والرتجمات 

و¤ اإ¤ اللغة العربية  العلمية والفل�سفي̀`````ة الأ

تع̀`````زى اإ¤ مرتجم̀`````ني حمرتفني م̀`````ن القرن 

 z≥و}ابن البطري zالثامن مثل }يوحنا ما�سويه

.zو}ابن جربيل

ويف الق̀`````رن الت̀`````ا› تظه̀`````ر يف قائم̀`````ة 

أ�سم̀`````اء: }احلéاê بن مطرz و}ابن  املعاونني ا

 z(820-912) و}ابن ناعمة احلم�سي zلوقا

ب̀`````ن ق̀`````رةz (834-901). وهنا∑   â`````̀و}ثاب

تلميذان مبتدئ̀`````ان ومرتجمان وهما }ا�سح≤ 

ع�س̀`````مz وهما على  ابن حن̀`````نيz و}حبي�س الأ

 Óالت̀`````وا› ابن حنني واب̀`````ن اأخيه اللذان عم

–â اإ�öافه. ثم ياأتي مرتجمون مثل }يحيى 
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 Óاللذين عم zو}متى ب̀`````ن يون�س zابن عدي

 åيف مراجع̀`````ة الرتجم̀`````ات ال�سابقة, من حي

امل†سمون وال�سكل.

أ�سفر هذا الن�ساط عن اإ‰اء اللغة  وق̀`````د ا

العربية العلمية وتقويتها. لذلك ميكن القول 

 âأ�سهم أنها ا اإن الرتجمة كانâ اإبداعاÃ kعنى ا

�س�س لنظ̀`````ام فكري متكامل هو  يف و�س̀`````ع الأ

�سÓمية, على  نظ̀`````ام احل†سارة العربي̀`````ة ` الإ

دوات الفكرية ومن حيå اإ‰اء اللغة  �سعيد الأ

ن املرتجمني  أي†س̀`````اk لأ العربي̀`````ة. وهي اإبداع ا

أنف�سهم فهموها على ه̀`````ذا النحو, فراحوا  ا

يرفقون ترجماته̀`````م بالتعليقات وامللخ�سات 

والن�سو�̀`````س التف�سريي̀`````ة. ه̀`````ذه التقدميات 

ال�سخ�سي̀`````ة تهدف ل جلع̀`````ل العمل املرتجم 

اأكرث قابلي̀`````ة للفهم فح�سب, ب̀`````ل اإ¤ اإكمال 

�سÄلة التي  عملية النقل بتق̀`````دمي اإجابات لÓأ

يثريها. ومن املنا�سب التو�سيí باأن املرتجمني 

كانوا عل̀`````ى وجه العموم flت�سني يف املéال 

ال̀`````ذي يرتجمون فيه, يف احل̀`````دود التي كان 

 zفيها عن }التخ�س�س å`````̀من املمكن احلدي

أة كما  يف تل̀`````ك الفرتة, فاملعرف̀`````ة ⁄ تكن ‹زا

  zهي عليه اليوم. وهكذا فاإن }يوحنا ما�سويه

و}حن̀`````ني بن ا�سح̀`````≤z كانا يتمتع̀`````ان ب�سهرة 

أبرز املوؤرخون  مرموقة يف ‹ال الطب. وقد ا

كفاءات حن̀`````ني الطبية ليو�سح̀`````وا امل�ستوى 

�ساف̀`````ة اإ¤ كون̀`````ه  اجلي̀`````د لرتجمات̀`````ه. فبالإ

أي†ساk موؤلفات  مرتجم̀`````اk جلالينو�س, كان ل̀`````ه ا

�سخ�سي̀`````ة وه̀`````ي: امل�سائل الطبي̀`````ة, م�سائل 

�سن̀`````ان. ورÃا كان قد  الع̀`````ني, وكتاÜ عن الأ

أ�س�س Wب العيون الت̀`````ي ا�ستند اإليها  و�س̀`````ع ا

الرازي يف ق�سم كبري من عمله.

وجدير بالذكر اأن املرتجمني ال�öيان كانوا 

أو اثنني معلومات من  ق̀`````د اأ�سافوا قبل قرن ا

قبلهم يف الن�سو�س الفل�سفية اليونانية التي 

فWÓونية املحدثة.  Wبعوها Ãفاهيم من الأ

ويف الق̀`````رن الث̀`````اين ع�ö رZ̀`````ب الفيل�سوف 

-1126) zر�سط̀`````و }ابن ر�س̀`````د واملرتج̀`````م لأ

1198) يف اإع̀`````ادة الفك̀`````ر الر�سططالي�سي 

فWÓوين  �سلي بتخلي�سه م̀`````ن تف�سريه الأ الأ

أثقله به املرتجمون ال�öيانيون  املحدç الذي ا

.Üوالعر

أي†ساk على �سعيد خطة  اإن الرتجمة اإبداع ا

خ�س عندما يéب  تكوين املفاهيم, وعلى الأ

اأن يكون على الن�̀`````س املرتجم اأن يندمè يف 

نظام فكري ما. وهكذا فاإننا ‚د يف الرتجمة 

العربية لعمل }بروكلي�سz اأن ا�سح≤ بن حنني 

يتكلم عن اˆ وي�سفه }بالعا› املقامz وPلك 

 zمن ا�ستخدام املفهوم اليوناين }ال�سبب kبدل

 .(Badawi 1968) zأ أو }املبدا ا

اإن اإب̀`````داع املرتجمني يظه̀`````ر كذلك على 

�سعي̀`````د امل�سطلحات. فقد جل̀`````اأ املرتجمون 

وائل Zالب̀`````اk اإ¤ تثبي̀`````â الكلمة  الع̀`````رÜ الأ
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نهم ⁄ يكونوا يتقنون اللغة  جنبية بحروفها لأ الأ

العربية بدرجة كافي̀`````ة. هذا من جهة, ومن 

ن اللغة العربية نف�سها ⁄ تكن قد  جهة اأخرى لأ

كّونâ بعد م�سطلحاتها الفل�سفية والعلمية. 

ول̀`````دى مراجعة هذه الرتجم̀`````ات بعد م†سي 

قرن واحد, ج̀`````رى التخلي عن امل�سطلحات 

العلمية املنقولة حل�ساÜ املبتكرات التي هي 

�سا�سية للغة العربية.  اأكرث مطابقة للبن̀`````ى الأ

ومثال Pل̀`````ك اأن حنني اقرتì ل̀`````دى مراجعة 

الرتجم̀`````ة العربية لكتاÜ }امل̀`````ادة الطبيةz ل` 

}ديو�سكوريد�سz, م�سطلحات عربية مقابلة 

لتح̀`````ل حم̀`````ل امل�سطلح̀`````ات املن�سوخ̀`````ة عن 

ول  اللغة اليونانية والت̀`````ي اأدخلها املرتجم الأ

.zا�ستيفان بن با�سيل{

اإن املرتجم̀`````ني, عم̀`````Óء ن�̀`````ö املعارف, 

أي†س̀`````اk عن Wري≤ بحثهم  قام̀`````وا بهذا الدور ا

عن املخطوWات الثمينة. واملوؤرخون يقدمون 

أمثل̀`````ة كبرية تب̀`````ني اأن امل�سوؤولني واملرتجمني  ا

أج̀`````ل احل�سول  بذل̀`````وا جه̀`````وداk هائل̀`````ة من ا

على flطوẀ`````ات يونانية قدمي̀`````ة و–قي≤ 

اأ�سال̀`````ة الن�سو�س و�öعيته̀`````ا قبل املبا�öة 

بالرتجمة.

 Üاأن املرتجمني العر kبقي اأن نذكر اأخريا

⁄ يتوجه̀`````وا اإ¤ الق̀`````راء املتعلم̀`````ني فح�سب. 

فبالتاأكي̀`````د اأن الرتجمات –ققâ يف الغالب 

 Üد بطل̀`````ب من �سخ�̀`````س معني. (ن�س̀`````ري لÓأ

أو اأحد رجال العل̀`````م) لكن كان لها  والعل̀`````وم ا

حيان هدف اإر�س̀`````ادي تعليمي  يف بع†̀`````س الأ

أي†ساk. فاملرتجم الطبي̀`````ب حنني على �سبيل  ا

املث̀`````ال كثرياk م̀`````ا وّجه ترجمات̀`````ه لطÓبه يف 

الطب, ون�سí معاونيه باإعطاء اأهمية خا�سة 

للو�سوì وقابلي̀`````ة الفهم يف ترجماتهم. وهو 

 kأنه }اأ�ساف تف�سريا يوؤكد يف اإح̀`````دى ر�سائله ا

لتو�سيí بع†س املقاWع ال�سعبةz, يف ترجمة 

̀`````م) ابقراط. اإن  nس� nيانية لتعلي̀`````≤ على (قö�

أي†س̀`````اk يف رZبته  اهتمام̀`````ه بالتعميم يظهر ا

باإنتاê ترجمات باأ�سلوÜ }ي�ستطيع اأن يفهمه 

 kاÄري املخت�س بالط̀`````ب اأو من ل يعرف �سيZ

أب̀`````ي ا�سيبعة,  م̀`````ن Wرائ≤ الفل�سف̀`````ةz (ابن ا

.(1982

ولنق̀`````ل على �سبي̀`````ل اخلÓ�سة, عن هذه 

الف̀`````رتة, اإن تاأ�سي�س }بي̀`````â احلكمةz يف عام 

 Üق للع̀`````رÓ`````̀830م اأعط̀`````ى اإ�س̀`````ارة النط

لفه̀`````م الرتاç الثق̀`````ايف لل�سيني̀`````ني والهنود 

خ�̀`````س لليونانيني.  والفر�̀`````س, لكن عل̀`````ى الأ

هذا الن�ساط الكب̀`````ري للرتجمة ا�ستمر يف كل 

مرباWورية حتى �سقوWها يف القرن  اأنحاء الإ

الثال̀`````å ع�̀`````ö. فاملوؤلف̀`````ات املرتجمة زودت 

و¤  املرتجم̀`````ني والعلم̀`````اء العرÜ بامل̀`````ادة الأ

التي ا�ستن̀`````دوا اإليها يف ‡ار�س̀`````ة اإبداعهم 

 ,åق̀`````ة يف البحÓاخلا�̀`````س, وموهبتهم اخل

وعمل̀`````â على تقدم املعارف العلمية, قبل اأن 
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يوروثها بدورهم للعا⁄ الغربي. وتلك اخلطوة 

اجلديدة يف نقل املعارف الب�öية من ح†سارة 

أ�سبانيا يف القرنني الثاين  اإ¤ اأخرى �ستتم يف ا

ع�ö والثالå ع�ö وتنتقل الرتجمة وعا�سمة 

الرتجمة بذلك من بغداد اإ¤ Wليطلة.

 ‘É```≤ãdG  ∫OÉ```ÑàdG  ≈```≤à∏e  á```∏£«∏W

:…ôµØdG ójóéàdGh

اإن }اأعم̀`````ال مدر�س̀`````ة Wليطل̀`````ةz �سيغة 

عم̀`````ال املرتجم̀`````ة  تطل̀`````≤ عام̀`````ة عل̀`````ى الأ

 zليطلةW{ أ�سبانيا يف منطق̀`````ة واملنف̀`````ذة يف ا

 zيف }بار�سلونه kأي†س̀`````ا خ�س, لك̀`````ن ا عل̀`````ى الأ

 åوالثال ö�يف القرنني الثاين ع zو}تاراق̀`````ون

عم̀`````ال تُكوuن واحدة من املعا⁄  ع�ö. هذه الأ

الهامة لنقل املعرف̀`````ة الفل�سفية والعلمية يف 

الع�سور الو�سطى. وهي ت�ستند اإ¤ الكتابات 

الفل�سفية والعلمية للرتاç اليوناين ` العربي. 

وي�سغل الطب والريا�سيات وعلم الفلك وعلم 

التنéيم مكانة ‡يزة فيها.

عمال “â ب�س̀`````كل جوهري من  هذه الأ

 ,ö�تينية يف القرن الثاين عÓالعربية اإ¤ ال

�سبانية العامة يف  ومن العربية اإ¤ اللغ̀`````ة الأ

القرن الثالå ع�ö. ول يوجد خÓف يف اأن 

عمال Wورت الو�سع العلمي يف جميع  هذه الأ

املéتمعات الغربية. فاإعادة اكت�ساف اأر�سطو 

بو�ساẀ`````ة تف�سريات اب̀`````ن ر�سد واب̀`````ن �سينا 

Zّذت التفكري الفل�سفي املدر�سي الذي جرى 

أوروب̀`````ة يف اجلامع̀`````ات النا�سÄة. وارتياد  يف ا

املوؤلفات العلمية العربية الكبرية �سمí لهوؤلء 

الغربي̀`````ني بتو�سيع معارفه̀`````م وفهمهم للعا⁄. 

 Üملام باحل�سا وع̀`````ن Wريقها “كنوا م̀`````ن الإ

العرب̀`````ي وبعلم اجلرب واكت�ساف نظام العا⁄n ل` 

}بطليمو�سz والت�س̀`````ال éÃموعة موؤلفات 

ايبوق̀`````راط وجالينو�̀`````س يف الفك̀`````ر الطبي 

اليون̀`````اين ` العربي. لقد بل̀`````≠ Œديد الفكر 

وات�س̀`````اع املعارف اللذين حدث̀`````ا بف†سل هذه 

 åحتى اإنه ميكن احلدي kكبريا kاملوؤلفات حدا

.zö�عن }نه†سة القرن الثاين ع

أنه يé̀`````ب العرتاف باأن تاأثري هذه  على ا

خ�س بف†سل  فn على الأ pفات املرتجمة ُعرsاملوؤل

بح̀`````اç الت̀`````ي “â منذ منت�س̀`````∞ القرن  الأ

التا�سع ع�ö بو�ساWة موؤرخني اأمثال }اأمابل 

جوردنz, وه̀`````ي قليلة لÓÄ نقول نادرة. هذه 

البحوç اأعط̀`````â لل�سن̀`````اع الرئي�سيني لهذه 

النه†س̀`````ة كل املكانة التي ترجع لهم. ويéدر 

بن̀`````ا, اأن ن†س̀`````ع يف مقدمة ه̀`````وؤلء }اأنطوان 

 zأ�سماهم }املن�سيني الكبار بريمانz وهو الذي ا

يف كل اجلدل الدائ̀`````ر ب�ساأن الرتجمة, وقال 

اإن م̀`````ن ال†öوري –دي̀`````د الطبيعة احلقة 

 ,ö�لدوره̀`````م ب�سفتهم الرواد ل̀`````كل خل≤, ون

وتعميم للمع̀`````ارف, والتنبي̀`````ه اإ¤ ال†سغوط 

املادية واملعنوية التي عانوا منها.

بداع تعد  اإن ال�سل̀`````ة بني الرتجم̀`````ة والإ
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 çعم̀`````ال التي نتحد ن الأ أ�سا�سية نظ̀`````راk لأ ا

عنها هنا تت̀`````م يف �سياق تاريخي يت�سم بخلل 

كب̀`````ري يف الت̀`````وازن ب̀`````ني و�سع املع̀`````ارف يف 

أ�سبانيا العربيةz واملéتمع  �سلي }ا املéتمع الأ

أ�سبانيا العائدة اإ¤ ال�سيطرة  امل�ستقبل له̀`````ا }ا

.zسبانية� الأ

ويف احلقيق̀`````ة يé̀`````ب اأن نذكر اأن مكتبة 

}ديركل̀`````وينz امل�سيحية ل ت̀`````كاد ت†سم ب†سع 

مÄات من املéلدات, بينما كانâ املخطوWات 

لف, حتى اإن  Bليطل̀`````ة, تعد بالW العربية يف

البع†س يرفع ه̀`````ذا الرقم اإ¤ ثÓثمÄة األ∞. 

وميكننا اأن نفه̀`````م اأن املتعلمني الذين اأخذوا 

عل̀`````ى عاتقهم نق̀`````ل هذه امل̀`````ادة الغزيرة اإ¤ 

الÓتيني̀`````ة ي�سكلون جزءاk هام̀`````اk يف العملية: 

فق̀`````د كان عليهم اكت�ساف ه̀`````ذه املكت�سبات 

العلمي̀`````ة وا�ستثمارها من جه̀`````ة, ونقلها يف 

أخ̀`````رى. ولكن عدد  الوقP âات̀`````ه, من جهة ا

̀`````ل, الذين  pتم̀`````ع امل�ستقبéاملتعلم̀`````ني, يف امل

 kÓي�ستطيع̀`````ون فهم املعارف العلمية, كان قلي

ج̀`````داk. اأ�س∞ اإ¤ Pل̀`````ك, اأن ال�öوط املادية 

الت̀`````ي كان املرتجم̀`````ون يعمل̀`````ون فيها ⁄ تكن 

دوم̀`````اk م�ساعدة على اكت�ساÜ املعرفة اأو على 

ن�öه̀`````ا, وكانâ تتوق∞ ب�س̀`````ورة عامة على 

عÓقات املرتجم̀`````ني بال�سلطة. ولنذكر بهذه 

 â“ تم̀`````ع والثقاف̀`````ة التيéاملنا�سب̀`````ة اأن امل

عم̀`````ال يف اإWارها كان̀`````â ترزì يف  ه̀`````ذه الأ

القرن الثاين ع�â`````̀– ö �سيطرة الكني�سة, 

واحرتام الن�سو�̀`````س املقد�سة الذي فر�سته, 

�سا�سي̀`````ة التي تنتمي اإ¤  اأعني الن�سو�س الأ

التقاليد اليونانية ` الÓتينية: الكّتاÜ الكبار 

يف الع�سور القدمي̀`````ة, العلماء والÓهوتيون 

Bباء الكني�سة. وا

 ö�العا zاإن ال�سخ�سية البارزة ل` }الفون�س

داÜ والعلوم  BÓ(1221-1284), وهو ن�سري ل

عمال.  مي̀`````ان, ت�سيطر على تلك الأ �سديد الإ

ويف هذا ال�سدد فاإن تطور مكانة املرتجمني 

 ö�ع åوالثال ö�اليهود بني القرنني الثاين ع

 ,ö�أم̀`````ر �سديد الدللة ففي القرن الثاين ع ا

أنف�سهم  خ̀`````ريون اإPا وج̀`````دوا ا كان ه̀`````وؤلء الأ

خارê �سبك̀`````ة الكّتاÜ, يحاولون اإيéاد ال�سبل 

لÓندماê بها عن Wري≤ اعتناق امل�سيحية, اأو 

القبول بدور الو�سي§, �سواء اأكان معلناk اأم ل, 

باإتاحة الو�س̀`````ول اإ¤ الن�سو�س العربية عن 

Wري≤ ترجمتها اإ¤ اللغة املحلية.

اأما يف القرن الثالå ع�ö فاإن املرتجمني 

عمال,  اليهود لعب̀`````وا دوراk رئي�سياk يف تلك الأ

ولو Xه̀`````روا يف عÓقة مك�سوف̀`````ة بال�سلطة. 

وتتéلى ه̀`````ذه العÓق̀`````ة يف الت�سميات التي 

اأWلق̀`````â عليهم ب�س̀`````ورة عام̀`````ة يف مقدمة 

.zبيبناW{ zاملوؤلفات }يهودينا

�سل̀`````وÜ املتبع ل̀`````دى املرتجمني يف  اإن الأ

 Üسلو� تن̀`````اول الن�سو�س يتمثل يف Pل̀`````ك الأ
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املبدع البن̀`````اء الذي ي�ستند يف جزء كبري منه 

اإ¤ الرواب§ القائمة ب̀`````ني املعرفة وال�سلطة 

ومن ثم اإ¤ خ†سوع املرتجم لهذه ال�سلطة.

اإن دوره كو�سي̀`````§ ن�س§ يقوده يف القرن 

الث̀`````اين ع�̀`````ö اإ¤ ا�ستعادة جمل̀`````ة املعارف 

Zريقي̀`````ة ` العربي̀`````ة, ويف القرن  والعل̀`````وم الإ

الÓح≤ اإ¤ و�سع املعرفة التي ح�سل عليها 

ع̀`````ن Wري≤ الرتجمة يف خدم̀`````ة اأحد اأن�سار 

داÜ والعل̀`````وم, ثم الت�̀`````öف باملادة التي  Bال

جمعâ على هذا النحو بح�سب رZبات هذا 

 Üأ�سالي̀`````ب اكت�سا أم̀`````ا بخ�سو�س ا الن�سري. ا

املعارف ونقلها, فه̀`````ي ت�ستند يف تلك الفرتة 

بداع فلم يكن  اإ¤ القتبا�س والتف�سري. اأما الإ

يح�سل اإل ب�سفته تقليداk لنماêP معرتف بها; 

Pلك اأن رجل الفك̀`````ر كان عليه ال�ستناد اإ¤ 

أو اأر�سطو. �سلطة مثل القدي�س اأوZ�سطني, ا

وهك̀`````ذا ف̀`````اإن التبديÓت الت̀`````ي اأجراها 

املرتجم̀`````ون يف الن�سو�̀`````س لي�سâ تعبرياk عن 

رادة ال�سخ�سية بق̀`````در ما هي دللة على  الإ

ال†سغوط املادية واملعنوي̀`````ة املحيطة بالنقل 

�سبانية املحلية:  أو اإ¤ اللغة الإ اإ¤ الÓتينية ا

كانâ هذه التبديÓت �سكلية يف القرن الثاين 

ع�̀`````ö بغية اإنت̀`````اê كتابات تطاب̀`````≤ الطريقة 

الÓتينية يف تقدمي املعارف باإ�سقاط مقاWع 

تت�س̀`````ل بحقائ≤ تاريخية اأو جغرافية خا�سة 

بالتقاليد العربية, ‡ا يéعلها Zري منا�سبة.

ويف الق̀`````رن الثالå ع�ö كان هنا∑ عمل 

أنه يéب  بداع اللغوي. على ا هام للتعري∞ والإ

أنه اإPا كانâ التوجيهات –â اإ�öاف  روؤي̀`````ة ا

 âما كان - kفاإنها - ن̀`````ادرا ö�الفون�̀`````س العا

ت̀`````رت∑ ‹الk للمرتجم الذي كان عليه تقدمي 

الن�سخ̀`````ة التي �ست�سبí }كت̀`````اÜ امللكz, فاإن 

ال†سغوWات املفرو�سة على عمل املرتجم يف 

القرن الثالå ع�ö ل “ار�س بنف�س الطريقة 

ول بنف�س الدرجة يف جميع احلالت. ونحن 

نري̀`````د اإثبات مقدار الخت̀`````Óف يف املقاربة 

ÓÃحظ̀`````ة عملني مرتجم̀`````ني لنف�س الن�س, 

أو التحذيرات امل�ساZة  ب�سبب النتق̀`````ادات ا

من مرتجم ما اإزاء زميل له.

ون�ستطيع –ديد مثال لنموPجني باللغة 

ول يف عام 1133 بو�ساWة  الÓتينية اأ‚ز الأ

والثاين   (1180-1110)  zدو�سيف̀`````ل }ج̀`````ان 

عام 1240 بو�ساWة }هريمان الدملا�سيz. اإن 

مقدمة Tractatus Primus يف الرتجمة 

و¤ املتقي̀`````دة بحرفية الن�س تت†سمن مÄة  الأ

 Libre الن�س الثاين ö`````̀�سفحة بينما يقت�

أرب̀`````ع وع�öي̀`````ن �سفحة.  Primus عل̀`````ى ا
وب�سدد }هريمانz نعرف اأن معاونه }روبرت 

دوريت̀`````نيz وجه اإليه –ذي̀`````رات �سديدة اإزاء 

�سلي.  القتطاع̀`````ات الكب̀`````رية يف الن�̀`````س الأ

Zراء بالقتطاع كان يح�سل يف تلك  وهذا الإ

 êPهل النماéتيني يÓن املرتج̀`````م ال الفرتة لأ
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التاريخية والبياني̀`````ة للتقاليد العربية. وكان 

يربر اقتطاعاته Ãا يعتربه اإWناباk يف الكتابات 

العربي̀`````ة. ويذكر }روب̀`````رت دوريتنيz باأن كل 

قارÇ يح≤ له اأن ي�سكك باأمانة املرتجم حني 

�سل. يراجع الأ

أ�سالي̀`````ب نق̀`````ل  واخلÓ�س̀`````ة, اإPا كان̀`````â ا

 Üسلو� املعرف̀`````ة, املتمثلة يف الن�سخ وه̀`````و الأ

أو  نتاê يف تلك الفرتة, ا الوحيد يف اإع̀`````ادة الإ

أ  الف†سفا�̀`````س للملكية الفكرية; اإPا  يف املبدا

�ساليب ت�سهم يف جعل الرتجمة  كانâ تلك الأ

ن�ساWاk اإبداعياk م�ستن̀`````داk اإ¤ ن�س ما, فاإنها 

ل تقت�̀`````ö عليه̀`````ا. Pلك اأن هن̀`````ا∑ ال�سياق 

عمال  ال�سيا�س̀`````ي ال̀`````ذي تنفذ فيه ه̀`````ذه الأ

وهو الذي يحدد الطريق̀`````ة التي يقارÜ بها 

�سلية. املرتجمون الن�سو�س الأ

اإن م�ساألة انت�سار املعارف تطرì بعبارات 

flتلف̀`````ة بع†س ال�س̀`````يء يف القرن̀`````ني الثاين 

ع�̀`````ö والثالå ع�ö. ولنقل بادP Çي بدء اإن 

الظروف املادية للمرتجمني يف القرن الثاين 

ع�ö اإ�ساف̀`````ة اإ¤ Wريقتهم يف العمل ت�سéع 

ن�̀`````ö املعارف. وم̀`````ن املعروف عل̀`````ى �سبيل 

 kاملث̀`````ال اأن على املرتجم يف تلك الفرتة, نظرا

لعدم انت�سار املادة التي يريد الو�سول اإليها, 

اأن يبح̀`````å عنها بنف�سه. وق̀`````د تر∑ بع†سهم 

 zسطي�éعن }امل kسلي و�ساف̀`````ر بحثا� بلده الأ

يط̀`````ا› جريار  لبطليمو�̀`````س, كم̀`````ا فع̀`````ل الإ

الكرمي̀`````وين (1114-1187) وال�سكتÓندي 

‚ليزي  }مايكل �سكوتz (1275-1134) والإ

}اديÓرددوباتz املتوفى �سنة 1130, وهنا∑ 

اBخرون يعودون بع̀`````د ح�سولهم على درا�سة 

يف اخلارê مثل }م̀`````ار∑ دوتوليدz. واإPا كان 

 ö�تهم بنÓأ�سهموا يف تنق املرتجمون الÓتني ا

أنهم كان̀`````وا يعودون  الن�سو�̀`````س (ول �سيم̀`````ا ا

�سلي̀`````ة ويعلّمون ما  اأحيان̀`````اk اإ¤ بÓده̀`````م الأ

اكت�سب̀`````وه), ف̀`````اإن الطريقة الت̀`````ي ” اإ‚از 

عم̀`````ال, (وهي العمل  ق�س̀`````م كبري من هذه الأ

امل�سرت∑) تت†سمن ‹̀`````الk للتبادل وت�سهم يف 

ن�̀`````ö املعرفة. واملهم يف ه̀`````ذا ال�سدد, على 

وجه اخل�سو�̀`````س هو ‰̀`````وêP امل�ساركة بني 

 :z‹ت̀`````ون دجوتيفوÓو}ب zابراه̀`````ام بارهيه{

اللذين اأ‚̀`````زا, على من̀`````وال Wواقم اأخرى 

من نف�س الع�ö, ترجم̀`````ات عربية ` لتينية 

أي†ساk من العربية اإ¤ الÓتينية  لكنهم̀`````ا نقÓ ا

 kسبانية الدارج̀`````ة, كتابا� بو�ساẀ`````ة اللغ̀`````ة الإ

 Liber) يف عل̀`````م الهند�سة لبراه̀`````ام نف�سه

‚از  Embadorum). ه̀`````ذا النوع من الإ
يظهر ب�س̀`````ورة متزايدة ب�سفت̀`````ه تعبرياk عن 

امل�سال̀`````í ال�سخ�سية, و�ساه̀`````داk على ال�سلة 

خر)  Bف̀`````كل يغذي ال) åب̀`````ني الرتجمة والبح

 ö�ية لنéعلى �سيا�س̀`````ة منه kÓأك̀`````رث منه دلي ا

عمال. هذه الأ

وف†س̀`````kÓ عن Pلك, ف̀`````اإن –ليل اأ�سناف 
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عمال التي ُكتب̀`````â على يد  متنوع̀`````ة م̀`````ن الأ

(اديÓردوباç), وهو اأحد املثقفني الÓتينيني 

ك̀`````رث �سهرة يف هذا الع�̀`````ö, يتيí التمييز  الأ

و¤  بداع: فالأ بني اأعمال الرتجمة واأعمال الإ

 ,kواأقل جهدا ,kÓ`````̀تظهر كن�سخ خام اأقل �سق

و¤ اإ¤  أو كوثائ≤ عم̀`````ل موجهة بالدرجة الأ ا

أو اإ¤ املخت�سني, وهم على  املرتجم نف�س̀`````ه ا

ما يب̀`````دو الطÜÓ. اأما الثاني̀`````ة فهي اأعمال 

منéزة ونهائية. وه̀`````ذا التمييز يتéلى لدى 

مرتجم̀`````ني ` موؤلفني اBخري̀`````ن يف تلك الفرتة 

فالرتجمة   .zكوندي�سالفي }دومني̀`````ك  ومنهم 

من العربي̀`````ة اإ¤ الÓتينية Xه̀`````رت كو�سيلة 

لنق̀`````ل معرفة ما بني املخت�س̀`````ني, اأكرث منها 

وانه يف  عملي̀`````ة انت�سار كبري وتعب̀`````ري �ساب≤ لأ

.ö�لك العP

يف الق̀`````رن الت̀`````ا›, ومع تط̀`````ور Xروف 

 èار�س̀`````ة الرتجمة وتوزيع امله̀`````ام الذي نت‡

�سا�سيني  عنها (التميي̀`````ز بني املرتجم̀`````ني الأ

واملعاونني), يظهر اهتمام متزايد بالتعميم. 

وتذكر املقدمات بكرثة الفائدة الكبرية لن�س 

ما مكتوÜ بلغ̀`````ة ماألوف̀`````ة للمتعلمني. وبعد 

اإعÓن̀`````ات املبادÇ هذه, Œ̀`````در مÓحظة اأن 

�سبانية ي�سكل خطوة يف  النقل اإ¤ اللغ̀`````ة الأ

 â– سب̀`````ل تكوين م̀`````ا �سيظه̀`````ر يف النهاية�

ا�سم }كتاÜ املل̀`````كz. وب�سفتها ‰اêP, ت�سكل 

 âسبانية التي اأجري� الرتجم̀`````ات اإ¤ اللغة الإ

أح̀`````د امل�ساريع  باإ�̀`````öاف }الفون�س العا�zö ا

و¤ للرتجمة اإ¤ اللغة العامية يف  الكبرية الأ

.Üالغر

بق̀`````ي اأن نرى اإ¤ اأي حد كان املرتجمون 

م̀`````ني للمعرفة. مع اأخذ  uمعم ö�يف هذا الع

الفرتة املدرو�سة باحل�سب̀`````ان, يéب اأن نفهم 

أ تعمي̀`````م املعرفة ب�سكل حم̀`````دود. فاإن  مب̀`````دا

مفهوم }اجلمه̀`````ور الوا�سعz احلا› ⁄ يكن له 

اأي �س̀`````دى يف ‹تمع القرون الو�سطى. ويف 

الواقع فاإن اأعم̀`````ال القرنني املذكورين تدور 

ب�سكل خا�س حول هذه النقطة. ففي القرن 

الثاين ع�ö, ل تك�س∞ لغة الو�سول املتبناة ` 

وهي اللغة الÓتينية لغة الكني�سة واملتعلمني 

` ول ا�سرتاتيéي̀`````ات الرتجم̀`````ة املطبقة, اأقل 

اهتمام بتعميم م̀`````ادة الدرا�سة, يعني ت�سهيل 

الو�سول اإليه̀`````ا. فالرجوع املكث∞ اإ¤ الن�سخ 

(اأي كتابة الكلم̀`````ة املنقولة من لغة الرتجمة 

بح̀`````روف اللغة املرتجم اإليها) اأدى اإ¤ Xهور 

عدد كبري من املف̀`````ردات Zري املعروفة وZري 

املفهومة يف اللغة الÓتينية. اإن كرثة القتبا�س 

اللغ̀`````وي (وهو اإجراء يق†س̀`````ي باإعطاء معنى 

علمي خا�س لكلمات موجودة يف اللغة املرتجم 

اإليها) ووج̀`````ود الكلمات املخت�öة مع (عدم 

وج̀`````ود معéم اأو م�öد ي�ساعد على فهمها), 

اإ�سافة اإ¤ عدم اإبداء اهتمام بالو�سوì. كل 

Pلك ي�سري, على العك�س, اإ¤ اأن املرتجم يéد 
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Zن̀`````اء معارفه اخلا�سة.  يف ن�ساWه و�سيلة لإ

أننا ‚د يف القرن التا› اأن تبنuي اللغة  على ا

�سباني̀`````ة كلغة للرتجم̀`````ة يفيد يف تعميمها  الإ

خري̀`````ن. واأن متطلبات الو�سوì التي  Bعلى ال

داÜ والعلماء اأمثال }الفون�س  Bيفر�سها ن�سري ال

t على اأن الن�سو�س يéب  pö�الذي ي ,zö�العا

اأن تكون �سهل̀`````ة الفهم, “ثل عنا�ö �ساهدة 

عل̀`````ى الرZب̀`````ة يف ع̀`````دم ح�̀`````ö املعلومات 

 Üري≤ الرتجمة بطائفة الكّتاW املنقول̀`````ة عن

ف†سلية املمنوحة يف هذا  وحدها. كما اأن الأ

الع�ö لو�سع امل�سطلحات, ل ميكن ف�سلها 

عن ال�سي̀`````اق ال�سيا�سي الذي نُفuذت فيه هذه 

عمال: اإنها اإرادة توكيد الهوية القومية. الأ

 :á°UÓÿGh

 ,ö�ب̀`````داع, والن اإن –دي̀`````د مب̀`````ادÇ الإ

والتعميم املطب≤ على اأعمال مرتجمي Wليطلة 

يعيدنا اإ¤ مفهوم امتÓ∑ املعرفة عن Wري≤ 

الرتجم̀`````ة. واأمام نق�س املوؤلف̀`````ات الÓتينية 

يف ‹الت العل̀`````م والفل�سفة, فاإن امل�سوؤولني 

ع̀`````ن اأعمال الرتجم̀`````ة }رج̀`````ال الكني�سة يف 

 z≥حÓوامللك يف القرن ال ö�القرن الثاين ع

واملرتجمني الذي̀`````ن يخدمونه̀`````م, عملوا يف 

القرن الثاين ع�ö على �سب معرفة اأجنبية 

يف قالب التقاليد الÓتيني̀`````ة. اأما يف القرن 

الثال̀`````å ع�ö ف̀`````اإن ه̀`````وؤلء املرتجمني بذلوا 

ق�س̀`````ارى جهده̀`````م لتكوين ثقاف̀`````ة اإ�سبانية 

ا�ستناداk اإ¤ تلك املعرفة املرتاكمة.

-  Fischbach (1992), «Translation, The Great POllinator of science», Babel, 38,4.

- Needham (1954) Science and civilization in China, Cambridge University Press, T.1

- Badawi A. R. (1968) La Transmission de la philosophie grecque au monde arabe, 

paris, Vrin.
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تعد درا�سة حروف اجلر من اأهم القواعد التي يحتاجها كل متعلم ودار�س 

للغة العربية, ول ي�ستقيم من دونها املحتاê اإليها.

فعال بتع̀`````دد ا�ستعمالت هذه احلروف معها, ومن  وقد تختل∞ معاين الأ

أمثل̀`````ة Pلك الفعل ` رZب ` فاإPا وXفناه مع احلرف (يف) مثÓ. دل على Wلب  ا

أراده, فهو راZب, وال�سيء مرZوÜ فيه,   ا
(1)

العم̀`````ل به نحو: (رZب يف ال�سيء)

(2)
أما اإPا وXفن̀`````اه مع احلرف (عن) دل على الرت∑ نحو: (رZب عن ال�سيء) ا

اأي تركه متعمدا.

.ôFGõ÷G /∞∏°ûdG /»∏YƒH øH áÑ«°ùM á©eÉéH óYÉ°ùe PÉà°SCG ❁

ò

 ô`````÷G ±hô``````M

Üô©dG ¿É°ùd ºé©e ∫ÓN øe

á«ªéY øH óªMCG  á«ªéY øH óªMCG  
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أع̀`````ددت هذا املق̀`````ال للتعري∞ بحروف  ا

اجلر, وما يتعل≤ بها من اأحكام ووXائ∞ يف 

ا�ستعمالته̀`````ا املتنوع̀`````ة يف اللغة العربية من 

خÓل معéم ل�سان العرÜ لبن منظور.

á```¨d ±ô```◊G ∞```jô©J -’hCG: احلرف: 

الط̀`````رف, وحرف كل �سيء: ح̀`````ده كال�سي∞ 

وZ̀`````ريه, ومنه احلرف: الوجه, وهو عند ابن 

منظور: }حرف كل �سيء Wرفه و�سفريه وحده, 

أع̀`````Óه املحدد...  ومنه ح̀`````رف اجلبل, وهو ا

وح̀`````رف ال�سيء ناحيت̀`````ه, وفÓن على حرف 

أن̀`````ه ينتظر ويتوقع,  م̀`````ن اأمره, اأي ناحيته, كا

ف̀`````اإن راأى من ناحية م̀`````ا يحب, واإل مال اإ¤ 

 nø penh} ¤ومن هذا املعنى قوله تعا 
(3)

zريهاZ

اأي 
(4)

| m± rô``` nM ≈n∏ nY 
n ŝ G oó``` oÑ r©nj ø ne p¢```SÉ sædG

 nø penh}

| m± rô``` nM ≈n∏ nY 
n ŝ G oó``` oÑ r©nj ø ne p¢```SÉ sædG

 nø penh}

يعب̀`````ده على ال�̀`````öاء دون ال†̀`````öاء, فيوؤمن 

باˆ مادام̀`````â حاله ح�سنة, فاإن Zريها اˆ 

.
(5)

zوامتحنه كفر

É```MÓ£°UG ¬Øjô©J - É```«fÉK: }احلرف 

نها ترب§  داة الت̀`````ي ت�سم̀`````ى الرابط̀`````ة, لأ الأ

ال�س̀`````م بال�س̀`````م والفع̀`````ل بالفعل, ك̀`````` (عن) 

أداة عارية  و(على) ونحوهماz كل كلمة بنيâ ا

يف الكÓم لتفرقة املعاين فا�سمها حرف, واإن 

كان بناوؤها بحرف اأو فوق Pلك مثل: (حّتى, 

(6)
وهل وبل)

وحده احدهم فéعل �سواه فا�سدا بقوله 

}وعن̀`````د النحاة ما ج̀`````اء ملعنى لي�̀`````س با�سم 

.z
(7)

ولالفعل وما �سواه من احلدود فا�سد

أ�سهر  يع̀`````د التعريف̀`````ان ال�سابق̀`````ان م̀`````ن ا

�سح̀`````اÜ املعاجم, اأما تعريفات  التعريفات لأ

النحويني, فنقت�ö على اثنني هما :

jƒÑ«°S /1```¬ (g 180 `````J````) القائل }واأما 

ما ج̀`````اء ملعنى ولي�س با�س̀`````م ول فعل, فنحو 

�سافة ونحو  ثم و�س̀`````وف وواو الق�سم ولم الإ

(8)
zهذا

2/اب̀`````ن جني(ت392ه̀``````) القائ̀`````ل ع̀`````ن 

احل̀`````رف ((فالقول في̀`````ه كان من لفظة. اأن:

أينم̀`````ا وقعâ يف ال̀`````كÓم يراد بها  ì. ر. ف ا

حرف ال�سيء وحدته من Pلك حرف ال�سيء 

(9)
الواحدة وناحيته))

 å«M ø```e ±ô```◊G ∞```«æ°üJ - É```ãdÉK

أب̀`````و القا�سم  MÓ£°U’G ¬```Øjô©J```«: قال ا

أنواعها : الزجاج̀`````ي يف تبيينه للح̀`````روف وا

أ�̀`````Üö حروف املعéم التي  احلروف ثÓثة ا

ن�س̀`````ان عربيها وعéميها  هي اأ�سل مدار الإ

أبعا�سها  فعال التي هي ا �سماء والأ وحروف الأ

 ,Üö� نح̀`````و العني من جعف̀`````ر, وال†ساد من

أ�سبه Pلك نحو النون م̀`````ن: اأن, والÓم  وم̀`````ا ا

أ�سبه Pلك, وحروف املعاين التي  من: ⁄, وما ا

فعال ملع̀`````ان, فاأّما  �سم̀`````اء والأ Œيء م̀`````ع الأ

حروف فاأ�سوات Zري متوافقة ول مقرتنة ول 
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فعال  �سماء والأ دالة على معنى من معاين الأ

.
(10)

zأنها اأ�سل تركيبها واحلروف اإل ا

وتو�سيح̀`````ا مل̀`````ا ورد يف الق̀`````ول, ميكننا 

اأن ن�سن̀`````∞ احل̀`````رف م̀`````ن حي̀`````å تعريف̀`````ه 

:Üö�ثة اأÓحي اإ¤ ثÓال�سط

æÑŸG å«M ø```e /1```≈: اإّن كل حرف من 

حروف املباين الثمانية والع�öين التي تدخل 

يف تركيب الكلمة, وت�سمى احلروف الهéائية 

وهي حروف تعليمية. 

æ©ŸG å```«M ø```e /2≈: وهو }ما دل على 

معن̀`````ى يف Zريه z نحو من اإ¤. .. و�öحه اأن 

من تدخ̀`````ل يف الكÓم للتبعي†س, فهي تدخل 

على تبعي†س Zريها ل على تبعي†س نف�سها, 

وكذل̀`````ك اإPا كانâ لبتداء الغاية, كانZ âاية 

.
(11)

zريهاZ

وهو كذلك }ما جاء ملعنى لي�س با�سم ول 

, نحو: لم اجلر وبائه و(هل) و(قد) 
(12)

فعل

و(ث̀`````م) و( �سوف) و( حت̀`````ى) و( اأما) اأو جاء 

أو }لفß يدل على  لزيادة �Üö من التاأكيدz ا

معنى مفرد ل ميك̀`````ن اأن يفهم بنف�سه وحده 

.
(13)

zأو كلمة دون اأن يقرÜ با�سم ا

اإن املق�س̀`````ود م̀`````ن التعاري∞ هي حروف 

املع̀`````اين, ولي�سâ حروف الهé̀`````اء, ولذا فاإن 

نها  حروف اجلر من اأق�سام حروف املعاين لأ

اأحد اأق�سام الكÓم. 

 :á```«Ñ«cÎdG á```Ø«XƒdG å```«M ø```e /3

داة التي  يعرف ابن منظور احلرف بقوله: }الأ

نه̀`````ا ترب§ ال�سم بال�سم  ت�سمى الرابطة, لأ

.z
(14)

والفعل بالفعل كعن وعلى ونحوها

يت†سí من التعريفات ال�سابقة اأن احلرف 

ول,  نوعان: حرف مبني وي�سمله التعري∞ الأ

وحرف معنى وينطب≤ عليه التعريفان الثاين 

�سافة  أت̀`````ي لإ والثالå, وح̀`````رف املعنى قد يا

أو ياأتي لتوكيد معنى موجود. معنى جديد ا

والنحاة حينما يق�سمون الكلمة اإ¤ ثÓثة 

 (15)
أق�س̀`````ام: ا�س̀`````م وفعل وحرف ج̀`````اء ملعنى ا

}يق�س̀`````دون النوع الث̀`````اين, ويت†سP íلك من 

خ̀`````Óل قول ابن ه�سام معلÓ ح�öهم الكلم 

ق�س̀`````ام الثÓثة قالوا: ودليل احل�ö اأن  يف الأ

 çورابطة للحد çات وحدP :ثةÓاملعاين الث

بال̀`````ذات, فالذات ال�سم, واحل̀`````دç الفعل, 

والرابط̀`````ة احلرف, واأن الكلمة اأن دلâ على 

معن̀`````ى يف Zريها فهي حرف, واإن دلâ على 

معنى يف نف�سها, فاإن دلâ على زمان حم�سل 

 .z
(16)

فهي الفعل واإل فهي ال�سم

وهذا التعري̀`````∞ يتطاب≤ والتعري∞ الذي 

أداة  أوردن̀`````اه لبن منظ̀`````ور, كون احل̀`````رف ا ا

رب§ ترب̀`````§ ال�سم بالفعل والفعل بالفعل... 

ليظهر معناه اإّل بو�سله بغريه.

ô```÷G ±hô```M -1: اختل̀`````∞ النحاة يف 

احلرف, فهنا∑ م̀`````ن يرى اأن احلروف لي�س 
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لها معن̀`````ى يف نف�سها, واإ‰ا ه̀`````ي دالة على 

فعال, ولذلك  �سماء والأ معنى يف Zريها من الأ

ي�سال معنى الفعل  خ�سوها بوXيفة التعل≤ لإ

الذي قبلها اإ¤ ال�سم الذي بعدها, ويتزعم 

ه̀`````وؤلء �سيبويه وتبعه كثري م̀`````ن النحاة على 

حني ي̀`````رى ال�سيوWي اأن احل̀`````رف دال على 

معن̀`````ى يف نف�سه flالفا بذلك ما ا�ستهر بني 

أنه دال على معنى يف Zريه. النحاة من ا

أي̀`````ه اأن املعن̀`````ى املفهوم من  وخÓ�س̀`````ة را

احلرف يف ح̀`````ال الرتكيب الكÓمي اأ” ‡ا 

 íرج ف̀`````راد. والراأي الأ يفهم منه يف حال الأ

هو اأن حروف اجلر تدل على معان وXيفية 

تعرف م̀`````ن ال�سي̀`````اق, وقد Pك̀`````ر النحاة اأن 

ل̀`````كل منها معنى اأ�سليا, ق̀`````د تخرê عنه اإ¤ 

فرعية يفهم من ال�سياق, وPلك نحو قولهم: 

�سل  ل�س̀`````اق يف الأ اإن (الب̀`````اء) دال̀`````ة على الإ

�سل و(اإ¤)  و(من) دالة على التبعي†س يف الأ

معناها النتهاء واختلفوا اأي†سا يف ت�سميتها, 

�سافة)  الإ (ح̀`````روف  ي�سمونها  فالب�öي̀`````ون 

�سماء,  فع̀`````ال اإ¤ الأ نه̀`````ا ت†سي∞ معاين الأ لأ

نها Œر ما  كما ي�سمونها (ح̀`````روف اجلر) لأ

�سماء اأو تخف†سها.  بعدها من الأ

وي�سميها الكوفي̀`````ون (حروف ال�سفات), 

نها تق̀`````ع �سفات ملا بعدها م̀`````ن النكرات,  لأ

فعال اإ¤ ما  وهي مت�ساوي̀`````ة يف نقل دللة الأ

�سماء وعمل اخلف†س فيها, واإن  بعدها من الأ

.
(17)

zمعانيها âاختلف

 ßحÓامل :É```¡«fÉ©eh ô```÷G ±hô```M -2

�سا�سية  ل�ستعمال حروف اجلر يé̀`````د اأن الأ

منه̀`````ا �سبعة وهي على الرتتي̀`````ب: اإ¤, الباء, 

عل̀`````ى, ع̀`````ن, يف, ال̀`````Óم, ومن, ول̀`````كل منها 

دلل̀`````ة اأ�سلي̀`````ة واح̀`````دة هي عل̀`````ى التوا›: 

ل�ساق, ال�ستعÓء, املéاوزة   انتهاء الغاية, الإ

والظرفي̀`````ة, امللك وابت̀`````داء الغاية, وXيفتها 

تو�سيí العÓقات التي ترب§ احلدç باملكان 

أو املé̀`````ازي اأو احلدç بالظرفية  احلقيقي ا

الزمانية, واحلروف هي:

 É```¡J’Éª©à°SGh É```¡«fÉ©e ¤EG ±ô```M -CG

�سلية هي انتهاء  á```«KGÎdG: اإن دللة (اإ¤) الأ

 zمن الكوفة اإ¤ مكة âالغاية تقول : }خرج

ن  وجائ̀`````ز اأن تك̀`````ون بلغته̀`````ا و⁄ تدخله̀`````ا, لأ

النهاي̀`````ة ت�سمل اأول احلد واBخره, واإ‰ا “نع 

.
(18)z

‹اورته

اتف≤ �سيبويه واب̀`````ن جني والرماين على 

اعتبار انته̀`````اء الغاية دلل̀`````ة اأ�سلية حلرف 

.
(19)

اجلر (اإ¤)

AÉ```ÑdG - Ü: اقت�̀`````ö �سيبويه على معنى 

أن̀`````ه ل يفارقها, قال: }وباء  ل�ساق زاعما ا الإ

ل̀`````زاق والختÓط, وPلك  اجلر اإ‰ا هي لÓإ

نحو قولك: خرجâ بزيد ودخلâ به و�öبته 

بال�سوط, األزقö� âب̀`````ك اإياه بال�سوط, فما 
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 z(20)م فهذا اأ�سلهÓات�سع من هذا يف ال̀`````ك

ل�ساق الوارد يف حديثه اإما حقيقي  وهذا الإ

كما يف (خرج̀`````â بزيد), واإ‰ا ‹ازي نحو: 

أل�سق̀`````â مروري Ãكان  (م̀`````ررت بزيد) اأي ا

يقرÜ من زيد.

أ�سار اإليه املربد  خري هو ما ا وهذا املثال الأ

ل�ساق  ويو�سح̀`````ه بقول̀`````ه: }ومعنى الب̀`````اء الإ

بال�سيء وPل̀`````ك قولك مررت بزي̀`````د, فالباء 

األ�سقâ مرور∑ بزي̀`````د, وكذلك ل�سقâ به, 

.
(21)

zالنا�س به âوا�سم

وي†سي∞ ابن منظ̀`````ور: }الباء من عوامل 

�سماء, وهي  اجلر وتخت�س بالدخول على الأ

ل�س̀`````اق الفعل باملفعول ب̀`````ه, تقول مررت  الإ

.
(22)

zاملرور به âبزيد, كاأنك األ�سق

و يق̀`````ول يف مق̀`````ام اأخر: }الب̀`````اء حرف 

هéاء من حروف العéم واأكرث ما ترد Ãعنى 

ل�ساق ملا Pك̀`````ر قبلها من ا�سم اأو فعل Ãا  الإ

.
(23)

zاإليه âان†سم

ل�ساق ههنا ه̀`````و املعنى ال�سائع عند  فالإ

 âالقدماء الغالب عند املتاأخرين, واإن تنوع

تف�سرياتهم و�سواهدهم له. 

 ,AÓ©à°S’G √Éæ©e ôL ±ôM :≈```∏Y -2

jƒÑ«°S ∫É```b¬: }اأما عل̀`````ى فا�ستعÓء ال�سيء, 

أ�سه,  تقول هذا على Xهر جبل, وهي على را

ويك̀`````ون اأن يطوي اأي†سا م�ستعليا كقولك (مر 

أّما مررت  املاء عليه), و(اأمررت يدي عليه), وا

على فÓن فéرى هذا كاملثال, و(علينا اأمري) 

نه �سيء  كذل̀`````ك, و(عليه مال) اأي†سا, وهذا لأ

اعتÓء, ويكون م̀`````ررت عليه اإن يريد مروره 

على مكانه, ولكن̀`````ه ات�سع, وتقول عليه مال, 

وهذا كاملثال, كم̀`````ا يثبâ ال�سيء على املكان 

كذل̀`````ك يثبâ هذا عليه فق̀`````د يت�سع هذا يف 

 z وهك̀`````ذا يرد 
(24)

الكÓم ويé̀`````يء كاملث̀`````ال

ال�ستعÓء حقيقيا اأو ‹ازيا اأو معنويا, ففي 

ول ن̀`````ورد املثالني الثنني: 1/ هذا  املعنى الأ

أ�سه.  على Xهر جبل.  2/ هي على را

وم̀`````ن ههنا ميكننا الق̀`````ول اإن ال�ستعÓء 

يك̀`````ون حقيقي̀`````ا اإPا كان العل̀`````و عل̀`````ى نف�سه 

املé̀`````رور ح�سا ويف املعنى الثاين, نورد املثال 

تي: م̀`````ررت على فÓن, يكون املعنى ههنا  Bال

‹ازيا اإPا كان العلو على مايقرÜ من ‹رور 

 íري �سالZ رور نف�سه, لكونهéولي�س على امل

لÓ�ستق̀`````رار علي̀`````ه اأو احلركة فوق̀`````ه ,ومنة 

 ,
(25)

أو اأجد على الن̀`````ار هدى) قوله تع̀`````ا¤ (ا

�سا�سية لÓ�ستعÓء املéازي هي  فالعÓمات الأ

األ تك̀`````ون (على) Ãعنى فوق, فاملرور بفÓن 

اأي بéواره, ولي�س فوق Xهره.

وف̀`````ى املعن̀`````ى الثال̀`````å ن�س̀`````وق املثالني 

تيني. Bال

1- علينا اأمري, 2- عليه مال

اإّن (عل̀`````ى) يف املثال̀`````ني ال�سابقني يفيد 

ال�ستعÓء املعنوي منه̀`````ا قوله تعا¤  (ولهم 
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 وقول ع̀`````ز وجل(تلك الر�سل 
(26)

على Pن̀`````ب)

  ويعترب 
(27)

لن̀`````ا بع†سهم عل̀`````ى بع†̀`````س) ف†سّ

ال�ستع̀`````Óء معنى اأ�سليا ل̀`````` (على) يف حال 

.kÓوفع kكونها ا�سما

قال امل̀`````ربد ((وقد يك̀`````ون اللفß واحدا 

ويدل على ا�س̀`````م وفعل,نحو:زيد على اجلبل  

 ,Óفع (Óع) اجلبل, فيكون Óيا فتى, وزيد ع

(28)
ويكون حرفا خاف†سا واملعنى قريب))

عن: هو حرف يéرما بعده, قال �سيبويه 

((واأما.ع̀`````ن فلما عدا ال�سيء وكذلك قولك: 

اأWعم̀`````ه عن ج̀`````وع, جعل اجل̀`````وع من�öفا 

)) Pكر لها النحويون 
(29)

تاركال̀`````ه وقد جا وزة

أ�سهره̀`````ا: املéاوزة: لبعد �سيء  معاين عدة, ا

عن املéرور بها ب�سبب اإيéاد م�سدر املعّدى 

بها,نح̀`````و: رميâ عن القو�س اأي: بعد ال�سهم 

نه يقذف عنها بال�سهم ويبعده,  عن القو�س, لأ

 ه̀`````ذا املعنى: 
(30)

وي�سم̀`````ى اح̀`````د النحوي̀`````ني

 âنحو قولك: رمي zاملزايلة{ :Óقائ zاملزايلة{

نحو القو�س... ومن Pلك: Œاوزت عن فÓن, 

.
(31)

zوكفرت عنه

وتاأتي حرف̀`````ا وا�سما بدلي̀`````ل قولهم من 

.
(32)

zبحرف جر âعنه, قد �سبق

�سلي لهذا احلرف هي  g` / ‘: املعنى الأ

الوع̀`````اء, قال �سيبويه: }واأما يف فهي الوعاء, 

تقول هو يف اجل̀`````راÜ, ويف الكي�س, وهو يف 

نه جعله  بط̀`````ن اأمه, وكذلك هو يف الغ̀`````ل, لأ

اإPا اأدخله فيه كالوعاء له, وكذلك يف القبة, 

ويف ال̀`````دار, واإن ات�سع يف الكÓم فعلى هذا, 

واإ‰ا تكون كاملث̀`````ال يéاء به ويقارÜ ال�سيء 

.
(33)

zولي�س مثله

ونق̀`````ل ابن منظور ع̀`````ن اجلوهري قوله: 

(يف) ح̀`````رف خاف†س, وهو للوعاء والظرف,  

ناء,  وما قدر تقدير الوعاء, تقول: املاء يف الإ

z والوعاء 
(34)

وزيد يف الدار, وال�سك يف اخلرب

يف اللغة هو الظرف يوعي فيه ال�سيء. 

ون�سل مع ابن منظور فتéده يف�ö معنى 

(الوع̀`````اء والظرفية) Ãعنى و�س̀`````§, وتاأتي 

Ãعنى داخل, يقول: (يف) تاأتي Ãعنى و�س§ 

أت̀`````ي Ãعنى داخل كقول̀`````ك: عبد اˆ يف  وتا

.
(35)

zالدار, اأي داخل الدار وو�س§ الدار

وللدلل̀`````ة عل̀`````ى اأن (يف) للوعاء وÃعنى 

 ṕ h
oò oL p‘ rº oµ sænÑ u∏ n°U oC n’nh} ¤(و�س§) قوله تعا

ن   ⁄ يقل (على) جذوع النخل, لأ
(36)

| pπ rî sædG

(على) لÓ�ستع̀`````Óء, واملطلوÜ ل يéعل على 

روؤو�̀`````س النخ̀`````ل, واإّ‰ا ي�سل̀`````ب يف و�سطها, 

أن�سب من (على).  ألي≤ وا فكان (يف) ا

ΩÓdG -h: يت�س̀`````كل �سوت الÓم بالت�ساق 

على, مع  اإحدى حافتي الل�س̀`````ان واحلنك الأ

تر∑ احلاف̀`````ة الثانية �سائب̀`````ة, يت�Üö على 

جانبيه̀`````ا الهواء اخلارجي م̀`````ن اجلوف اإ¤ 

وحول معانيها وا�ستعمالتها يقول 
 (37)

zالنف�س

أ باحلروف التي جاءت ملعان  ابن منظور: }نبدا
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من باÜ الÓم حلاجة النا�س ملعرفتها, فمنها 

فعال, ولها  �سماء والأ الÓم التي تو�سل بها الأ

فيها معان كث̀`````رية, فمنها لم امللك, كقولك: 

هذا املال لزيد, وه̀`````ذا الفر�س ملحمد, ومن 

 .
(38)

zساف̀`````ة� النحوي̀`````ني من ي�سميه̀`````ا لم الإ

وهي اإ�سارة اإ¤ �سيبوي̀`````ه الذي ي�سميها (لم 

�ساف̀`````ة) ويو�س̀`````í معناه̀`````ا بقول̀`````ه (ولم  الإ

�سافة ومعناها امللك وا�ستحقاق ال�سيء, األ  الإ

ترى اأنك تقول الغÓم لك والعبد لك, فيكون 

أñ ل̀`````ه, في�سري نحو  يف معن̀`````ى عبد∑, وهو ا

هو اأخو∑, فيك̀`````ون م�ستحقا لهذا كما يكون 

م�ستحق̀`````ا ملا ميلك, فمعنى ه̀`````ذا اللم معنى 

نك   و�سميâ لم امللك, لأ
(39)

اإ�سافة ال�س̀`````م }

.
(40)

zأنه ملكه اإPا قلâ اأن هذا لزيد علم ا

و يعرفه̀`````ا الزجاجي (ت` 337 ه`) بقوله: 

}لم امللك مو�سولة ملعن̀`````ى امللك اإ¤ املالك, 

وه̀`````ي مت�سلة باملال̀`````ك, ل اململو∑, كقولك: 

 Üهذا الدار لزيد, وهذا املال لعمر وهذا ثو

.zاأخيك

ø```e -R: حرف جر: }ابت̀`````داء الغاية هو 

أ�س̀`````ل معانيها الدللية, وقد خ�سها �سيبويه  ا

بابت̀`````داء الغاية املكانية, فق̀`````ال: }واأما (من) 

ماكن, وPلك  فتك̀`````ون لبت̀`````داء الغاي̀`````ة يف الأ

 âا كتبPقولك من م̀`````كان كذا وكذا, وتقول اإ

�سماء �سوى  كتابا من فÓن اإ¤ فÓن, فهذه الأ

.
(41)

zنزلتهاÃ ماكن الأ

ويقت�سد بقوله: }ابت̀`````داء الغايةz معاين 

فعال التي ت�سب≤ (م̀`````ن) ون�ست�س∞ املعنى  الأ

نف�سه من قول الرم̀`````اين }فاأما التي لبتداء 

الغاية فنحو (خرجâ من بعداد اإ¤ الكوفة) 

أّن بغ̀`````داد ابتداء اخل̀`````روê والكوفة  عني̀`````â ا

.
(42)

zانتهاوؤه

 Óاأ�س Üوهن̀`````ا∑ اأحرف ⁄ يتبناه̀`````ا العر

للé̀`````ر, ولي�س ثم̀`````ة عÓقة ب̀`````ني خ�سائ�س 

ح̀`````رف العربية التي ت�س̀`````ار∑ يف تركيبها  الأ

وبني معانيها وا�ستعمالتها الرتاثية. 

هي اأحرف اأقحمâ يف فÄة حروف اجلر 

 Óاإقحاما, بدلي̀`````ل اأن ‹روراتها تن�سب حم

على ال�ستثن̀`````اء, ّ‡ا يéعل جّرها ملا بعدها 

اختياريا و�öبا م̀`````ن ال�سطìÓ على اأيدي 

وزان والقوايف ال�سعرية,  ال�سعراء ل†öورة الأ

وهذه احلروف هي: حا�سا, خÓ, وعدا.

Ó```N -1: تكون حرفا ج̀`````ارا للم�ستثني, 

وي�ستفاد Pلك م̀`````ن روايات �سيبويه, اPا روى 

 Óأتاين القوم خ عن بع†س العرÜ قولهم: }ما ا

.
(43)

عبد اˆz فيéعل خÃ Óنزلة حا�سا

و ت�ستعم̀`````ل (خÓ) يف اجل̀`````ر ‹ردة من 

(ما).

أنها: }كلمة من حروف  و اأورد ابن منظور ا

ال�ستثن̀`````اء, Œر م̀`````ا بعدها وتن�سب̀`````ه, فاإPا 

 (44)zريZ زي̀`````دا, فالن�سب ل Óما خ :âقل

لقد ق̀`````دم يف تعريفه دللة (خ̀`````Ó) يف كلتا 
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احلالت̀`````ني  (اجلر والن�س̀`````ب) على الوXيفة 

 Óالنحوي̀`````ة, وقدم اجلّر عل̀`````ى الن�سب معل

وجوÜ الن�سب بدخوله (ما) عليها, يف حني 

⁄ ي†̀`````Üö مثÓ للéر, وكاأين به يوؤكد حرفية 

الكلمة. 

فم̀`````ن اجلّر ب` (خ̀`````Ó) ا�ست�سهد يف مكان 

اBخر بقوله ال�ساعر:

 É``````‰EGh  É```̀cGƒ```̀°```̀S  ƒ````````̀LQCG  ’  ˆG  Ó````̀N

(45)É``̀µ``̀dÉ``̀«``̀Y ø``̀e á`̀Ñ`̀©`̀°`̀T ‹É``̀«``̀Y ó````̀YCG

 (Óخ) أج̀`````از عبا�س ح�س̀`````ن, اعتب̀`````ار وا

واأخواته̀`````ا حروف ج̀`````ر اأ�سلي̀`````ة, وامل�ستثني 

‹رور بها. 

و اجلار واملéرور متعلقان بالفعل قبلهما 

.
(46)

اأو Ãا ي�سبهه

ق̀`````وال يف (خÓ), وما يهمنا  هذه اأهم الأ

ههنا هو ما يتعل≤ بحرفيتها ودللتها. 

 Óأتاين القوم خ h∫: (ما ا C’G ∫ÉãŸG »Øa 

) دخلâ (خÓ) على ا�سم علم مركب  عبدا̂ 

و�سبقها حدç (عدم اإثب̀`````ات القوم) فاأزالته 

عن ‹رورها. 

```ÊÉ```ãdG ∫ÉãŸG É: (خÓ اˆ ل اأرجو  qeCGh

�س̀`````وا∑) دخلâ (خÓ) عل̀`````ى لفß اجلÓلة 

(اˆ ), وحلقه̀`````ا (عدم رجاء Zري املخاWب) 

فاأزالته عن ‹رورها, وهذا هو �سابطها. 

زهري  Gó```Y -2: نقل اب̀`````ن منظور عن الأ

قوله: }عدا من حروف ال�ستثناء قولهم: ما 

 Óاأحدا ما عدا زي̀`````دا, كقولك ما خ â`````̀أي را

 âا اأخرجPزيدا, وتن�سب زيدا يف هذين, فاإ

خف†سâ ون�سبâ, فقلâ ما راأيâ اأحدا عدا 

زي̀`````دا, وخÓ زيدا وخÓ زيد, الن�سب Ãعنى 

.
(47)

z(سوى�) عنىÃ (اإل) واخلف†س

 âا خف†سPوابن منظور يرى اأن (عدا) اإ

كان Ãعنى �سوى, و( عدا) لفß م�سرت∑ بني 

الفعلية واحلرفي̀`````ة, وهي عند �سيبويه, فعل 

.
(48)

فق§, فيه معنى ال�ستثناء

وم̀`````ن ال�سواه̀`````د اجل̀`````ر ب` (ع̀`````دا) قول 

ال�ساعر:

Gö````````````̀SCGh Ó`````à`````b º`````¡````` q«`````M É`````̀æ`````̀ë`````̀ HCG

(49)Ò`̀¨`̀°`̀ü`̀dG π`̀Ø`̀£`̀dGh AÉ`̀£`̀ª`̀°`̀û`̀dG Gó``̀Y

 åال�ساه̀`````د في̀`````ه (عدا ال�سمط̀`````اء), حي

ا�ستعمل (عدا) حرف ج̀`````ر, فéر ال�سمطاء 

 .
(50)

به, و⁄ يحفß �سيبويه اجلر بعد

و(عدا) مثل (خÓ) تاأتي حرف جر اإPا ⁄ 

تتقدم عليها (ما) وتكون Ãعنى �سوى, وتاأتي 

لتزيل عن ‹رورها معنى حدç �سبقها. 

É°TÉM -3: قال ابن منظور: }وحا�سى من 

ح̀`````روف ال�ستثناء Œر م̀`````ا بعدها كما Œر 

.
(51)

z(حتى) ما بعدها

و يف قول̀`````ه اإ�س̀`````ارة اإ¤ ما قال̀`````ه �سيبويه 

عنها: }حرف يéر ما بعده كما Œر (حتى) 

.
(52)

zما بعدها وفيه معنى ال�ستثناء

يتف≤ العاملان بالتعري∞ باحلرف ولكنهما 
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يختلف̀`````ان, فابن منظور يقدم الدللة ويوؤخر 

الوXيفية, يف حني يق̀`````دم �سيبويه الوXيفية 

ويوؤخر الدللتها. 

أنها }كلمة تفيد التنزيه  ويرى الزö�flي ا

أ�ساء القوم حا�سا  يف باÜ ال�ستثناء, تق̀`````ول: ا

 وهي (حا�س̀`````ا) م�ستعملة كثريا عند 
(53)

زيدا

داÜ العامة والحرتام املتبادل  Bالعام̀`````ة يف ال

بني النا�س. 

وتتéلى حرفي̀`````ة (حا�سا) من فعليتها اإPا 

ا�ستثنينا بها �سمري املتكلم, فاإPا ق�سد اجلر 

قيل (حا�ساي). 

ق̀`````ال ال�ساعر: يف فتنة جعل̀`````وا ال�سليب 

(54)
اإلههم: حا�ساي اإنني م�سلم مغدور

 Óفع âنه لو كان  لأ
ّ
(وحا�س̀`````ا) حرف جر 

لقال: (حا�ساين) ول تظهر (نون الوقاية) اإل 

مت�سلة بالفعل, ومن دونها يف البيâ ال�ساب≤ 

(حا�ساين) دللة على حرفيتها.

 ô```÷G  ±hô```M  ø```e  ÊÉ```ãdG  º```°ù≤dG

É```¡«fÉ©eh: ح�̀`````ö اأحد النح̀`````اة املحدثني 

 ,
(❁)

احلروف الت̀`````ي يéر الظاه̀`````ر يف ع�öة

 ,Üوهي: مذ, منذ, حتى والكاف, والواو, و ر

(55)
والتاء,  وكي,ولعّل,ومتى).

القدم̀`````اء  العلم̀`````اء  Bراء  ا ن�ستعر�̀`````س   

واملحدث̀`````ني, وPل̀`````ك للوقوف عل̀`````ى حقيقة 

هذه احلروف, وربطها ب�سواهدها الرتاثية, 

تر�سيخا للفهم. واحلروف هي على التوا›: 

1/حرف التاء =التاء حرف جر معناه الق�سم, 

, وهى 
(56)

وتخت�س بالتعéب وبا�سم اˆ تعا¤

Ãنزل̀`````ة الواو والتاء. ق̀`````ال �سيبويه ((والواو 

التي تكون للق�سم Ãنزلة الباء ,وPلك اأقولك: 

واˆ افع̀`````ل, والتاء التي يف الق�سم Ãنزلتها, 

(57)
وهي تا اˆ ل اأفعلّن))

وبني اب̀`````ن منظور اإن (الت̀`````اء) يف الق�سم 

أبدل̀`````وا منها يف (ترتى)   بدل م̀`````ن الواو كما ا

و(تراç) و(تخم̀`````ة) و(Œاه) والواو بدل من 

الباء تق̀`````ول :تا اˆ لقد كان كذا, ول تدخل 

 و ت̀`````رد مرتبطة با�سم 
(58)

يف Zري ال�س̀`````م)) 

كيدّن  ̀`````اnاˆ لأ nت nلة نح̀`````و قولة تعا¤ (وÓاجل

 كاأنه تعéب من ت�سهيل الكيد 
(59)

اأ�سنامك̀`````م)

على ي̀`````ده, ففيها زيادة عل̀`````ى الق�سم معنى 

التعéب.

ويختل̀`````∞ ابن منظور مع �سيبويه يف كون 

التاء بدل من الواو ,ويواف≤ ابن ه�سام لكون 

ارتباWها بلفß اجلÓلة دونها Zريه.

hGƒ```dG ±ô```M/2 = (ال̀`````واو) اأكرث حروف 

الق�سم توXيفا,وت�سدر الكÓم, ولهذا Pكرها 

�سيبوي̀`````ه يف مقدمة حروف الق�سم قبل الياء 

والت̀`````اء, ((والق�س̀`````م واملق�سم ب̀`````ه اأدوات يف 

ح̀`````رف اجلر واأكرث الواو ث̀`````م الباء, يدخÓن 

عل̀`````ى حملوف به, ثم الت̀`````اء, ل تدخل اإل يف 

فعلنz و}باˆ  واحد, وPلك قول̀`````ك }واˆ لأ

.
(60)

zكيدن اأ�سنامكم فعلنz و}تاˆ لأ لأ
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 ßدخ̀`````ول (الت̀`````اء) على لف ö�لق̀`````د ح

 ßلة, بينما جعل (الواو) تدخل على لفÓاجل

�سم̀`````اء, ولها ميزة  اجلÓلة وZريه̀`````ا من الأ

Bنية ((وال�سافات)  ال�س̀`````دارة يف ال�سوق القرا

والط̀`````ور). بنّي ابن منظ̀`````ور اأن (واو) الق�سم 

تت�س̀`````در الكلم̀`````ة حتى ل يوه̀`````م اأن كل واو 

تليها كلم̀`````ة تعد(واو)ق�سم ,وقدم دللتها ,ثم 

 وXيفتها النحوية ,وه̀`````ى (اجلر) واأكد 
ّ

ب̀`````ني

 Üمرتبتها ومثل لها من التنزيل (والطور وكتا

و¤ للق�سم والثانية  . فال̀`````واو الأ
(61)

م�سطور)

لي�سâ كذلك.

 لي�س م̀`````ن بني حروف 
(62)

ÜQ ±ô```M/3

اجلر م̀`````ا ي�سبه هذا احل̀`````رف ,فقد تعددت 

راء في̀`````ه ,واختل∞ النح̀`````اة واللغويون يف  Bال

اأحكامه ونواحيه املختلف̀`````ة (معناه, حرفية, 

أو �سبهها, وتعلقه, وع̀`````دم تعليقه),  زيادت̀`````ه ا

حكام  راء والأ Bولبد من الوقوف على هذه ال

النحوية والدللت. ومعناها التكثري والتقليل, 

حكام النحوية واملعاين  راء والأ Bوعلى هذه ال

والدللت, ومعناها التكثري والتقليل, وعلى 

أنه̀`````ا للتقليل.فهي Pلك قول  قوال ا أ�سه̀`````ر الأ ا

ال�ساعر:

األ رÜ مول̀`````ود ولي�س له اأÜ: .,وPي ولد 

(63)
أبوان ⁄ يلده ا

 ,Óمعناها �سيء يقع قلي Üّقال املربد ((ور

نه واحد  وليكون Pل̀`````ك ال�سيء اإل مذكورا لأ

: ويوافقه ابن منظور 
(64)

يدل على اأكرث منه))

القائ̀`````ل: من قال رÜّ بها الكثري, فهو �سد ما 

(65)
((Üتعرفه العر

وهك̀`````ذا فرÜّ حرف جر له وXيفة تتعل≤ 

أو قلة, لŒر اإل املفرد النكرة,  بالعدد كرثة ا

أّن يو�س∞ نحو: ويéب يف ‹رورها الظاهر ا

أته.  رÜّ كتاÜ نافع قرا

Éµ```dG ±ô```M/4±: ال̀`````كاف ح̀`````رف جّر 

تخف†س ما بعدها, ومن معانيها:

�سد. الت�سبيه: زيد كالأ

.
(66)

والتوكيد: (لي�س كمثله �سيء)

 (67)
̀`````ُه ل يفلí الكافرون) sأن يrكا nوالتعليل: و

اأي: اأعéب لعدم فÓحهم. 

c ±ô```M -5```«: ي�ستخل�̀`````س م̀`````ن اأقوال 

�سلية لكي هي ال�سببية  النحاة اأن الدللة الأ

أو التعلي̀`````ل, وفيه يقول �سيبوي̀`````ه: }واأما كي  ا

فé̀`````واÜ لقولك كيمه كم̀`````ا يقول مله, فتقول 

, فهذا �سيبويه يلتقي مع 
(68)

zليفعل كذا  وكذا

اأحد اللغويني املحدثني القائل: }وت�سمى كي 

نها تدخل على ا�ستفهام ي�ساأل به  التعليلية لأ

وملّا كانâ كي ل تدخل 
 (69)

zعن العلة وال�سبب

فعال, ف̀`````اإن خا�سية اجلّر األ�س≤  اإل على الأ

أنهم  بها لتخريè اإعراÜ م̀`````ا بعدها, فيبدو ا

أداة وما بعدها  ⁄ يéدوا تخريéا اإل بéعلها ا

جملة فعلية يف حمل جربها, على ما Pكر ابن 

.
(70)

ه�سام
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وهك̀`````ذا تك̀`````ون وXيفة (ك̀`````ي) يف اجلر 

م�سطحة, ‡ا يخرجها من فÄة حروف اجلر 

�سلي̀`````ة ويوؤكد املعنى نف�سه̀`````ا ابن منظور  الأ

القائ̀`````ل: }كي من ح̀`````روف املع̀`````اين ين�سب 

فع̀`````ال Ãنزل̀`````ة (اأن) ومعناها العلة لوقوع  الأ

.
(71)

zكي تكر مني âÄسيء, كقولك: }ج�

π©d -6: لعّل حرف ين�سب ال�سم ويرفع 

, وهي يف لغة عقيل حرف جر �سبيه 
(72)

اخلرب

, ل يتعل≤ بعام̀`````ل, يخف†سون به 
(72)

بالزائ̀`````د

أ نحو: }لعل الغائب قادمz جر الغائب  املبت̀`````دا

أ.  أنه مبتدا لفظا وهو مرفوع حمÓ على ا

ويف معناه̀`````ا اأو�س̀`````í �سيبوي̀`````ه اأن: }لعل 

.
(73)

zمع وا�سفاقW وع�سى

أنه̀`````ا Ãعنى  ويوافق̀`````ه ابن منظ̀`````ور يف ا

.
(74)

z≥(ع�سى): }وع�سى ولعل من اˆ –قي

Zري اأن اب̀`````ن ه�سام قد احتف̀`````ß لنف�سه 

 Üعنى التوق̀`````ع, فقال: }هو ترجي للمحبوÃ

.
(75)

zسفاق من املكروه� والإ

أنه̀`````ا للرتج̀`````ي  وي̀`````رى عبا�̀`````س ح�س̀`````ن ا

.
(76)

والتوقع

أنه ل ياأبه خلا�سي̀`````ة اجلر فيها,  ون̀`````رى ا

ن  نها لغة لدى بع†̀`````س القبائل العربية, ولأ لأ

معنى امل�سند اإليه̀`````ا ل يتواف≤ مع خ�سائ�س 

اأحرفها. 

òæeh òe ÉaôM-8/7: قال املربد: }فاأما 

أو رفع̀`````â – واحد وبابها  (من̀`````ذ) – جررت ا

 فمنذ لفß م�س̀`````رت∑ تكون حرف 
(77)

اجل̀`````ر

جر, وتكون ا�سما,z ف̀`````اإPا كانâ ا�سما ارتفع 

ما بعدها على نحو م̀`````ا ارتفع بعد مذ, واإن 

ا‚̀`````ر ما بعدها كان حرف̀`````ا, وحكمها حكم 

م̀`````ذ, اإل اأن الختي̀`````ار اأن ‚̀`````ر بها على كل 

حال, م̀`````ا م†سى, وما اأنâ في̀`````ه, تقول: من 

أيته منذ يومني, ومنذ يومنا, ومنذ  Pلك: ما را

أيته منذ  اليوم, واإن جعلت̀`````ه ا�سما قلâ: ما را

يوم̀`````ان, اأي بيني وبني لقائ̀`````ه يومان, ومّدة 

.
(78)

zفراقه يومان

اإPا فمت̀`````ى تكون (من̀`````ذ) حرفا ينéر ما 

بعدها, ومتى تكون ا�سما يرتفع ما بعدها. 

قال ابن منظور: }منذ مبني على ال†سم, 

ومذ مبن̀`````ي على ال�سك̀`````ون, وكل واحد منها 

ي�سلí اأن يكون حرف جر فتéر ما بعدهما, 

وŒريهم̀`````ا ‹رى (يف), ول تدخلهما حينÄذ 

أيته منذ  اإل على زمان اأنâ فيه, فتقول: ما را

.
(79)

zالليلة

وهك̀`````ذا ف`مذ ومن̀`````ذ يك̀`````رث ا�ستعمالهما 

ا�سمني Zري Xرفي̀`````ني, كما يكرث ا�ستعمالهما 

.
(80)

zرéحرفني اأ�سليني لل

وي�سرتط ملéيÄهما ح̀`````ريف جر اأ�سلي اأن 

يك̀`````ون املéرور ا�سما Xاه̀`````را ل �سمريا واأن 

يك̀`````ون وقتا واأن يكون ه̀`````ذا الوقâ مقت�öا 

 Óا ول م�ستقبö�معنيا ل مبهما ما�سيا اأو حا

خري.  أيته مذ يوم ال�سبâ الأ نحو ما را
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وهكذا يكون (مذ ومنذ) حرفني اأ�سليني 

للéّر Ãعنى (يف) للدللة على الزمن, ويéب 

اأن يت†سّم̀`````ن ‹رورهم̀`````ا ه̀`````ذه الدللة ول 

أبدا.  يفارقها ا

 اعل̀`````م اأن (حتى) 
(81)

 :≈```à``M ±ô```M -9

أنها تكون  معناها الغاية يف جميع الكÓم اإل ا

�سماء, وت̀`````ارة ينت�سب  تارة حرفا ج̀`````ارا لÓأ

بعدها الفعل امل†سارع, وتارة عاWفة ت�سرت∑ 

.
(82)

zواملعنى ßول والثاين يف اللف بني الأ

وه̀`````ي عند النح̀`````اة املحدثني حرف جر 

اأ�سلي وهو نوعان: 

�سم̀`````اء الظاه̀`````رة,  اإل الأ ن̀`````وع ليé̀`````ّر 

 ومعناها يف هذا النوع الدللة 
(❁❁)

íيö�وال

على انتهاء نح̀`````و: “تعâ باأيام الراحة حتى 

اBخرها. 

ون̀`````وع اBخر ل يé̀`````ّر اإل امل�سدر املن�سبك 

م̀`````ن (اأن) امل†سم̀`````رة وم̀`````ا دخل̀`````â عليه من 

أ�سه̀`````ر معانيها الدللة  اجلملة امل†سارعة, وا

 (83)
أو الدللة على التعليل على انتهاء الغاية ا

أو الدلل̀`````ة على ال�ستثناء نحو: اأتقن عملك  ا

. نÓحß اأن معنى الفعل بعد 
(84)

حتى ت�ستهر

(حتى) ال�ستقبال الذي هو �سمة من �سمات 

أم̀`````ا اإن دّل على احلال  (حت̀`````ى) اجل̀`````ارة, وا

فيك̀`````ون �سمة ل` (حتى) البتدائية. قال امروؤ 

القي�س: 

º`̀¡`̀«`̀£`̀e qπ```̀µ```̀J ≈```à```M º```¡```H äƒ```̀£```̀e

(85)¿É``̀°``̀SQCÉ``̀H ¿ó`̀≤`̀j É`̀e OÉ`̀«`̀÷G ≈`̀à`̀Mh

أنه جاء ب` (حتى) التي  ال�ساهد يف البيâ ا

أراد اأن بعدها ما ليéوز  تن�سب مابعدها, وا

اأن يعط∞ عليها ملéيء ب` (حتى) يف ال�سطر 

نه Zاية,  ول من�سوÜ, لأ الثاين, وما بع̀`````د الأ

أ  وم̀`````ا بعد(حت̀`````ى) يف اجلملة الثاني̀`````ة مبتدا

وخرب. 

ول` (حتى) اجلارة معنيان:

1- مرادفة (اإ¤) نحو: �ساأقيم يف املدينة 

حتى ياأتي الربيع. 

أ�سلم حتى تدخل  2-  مرادفة (كي) نحو: ا

اجلنة. 

نقل ابن منظ̀`````ور عن ابن �سي̀`````دة قوله: 

}وحتى ح̀`````رف من حروف اجل̀`````ر ∑ (اإ¤) 

ومعناه النتهاء الغاي̀`````ة كقولك: �öت اليوم 

.
(86)

zحتى الليل, اإي الليل اإ¤ الليل

ونقل كذالك عن اجلوهري قوله }(حتى) 

Ãعنى فعل من حتى وهي حرف تكون Ãنزلة 

(87)
zاإ¤ لنتهاء الغاية

ويب̀`````ني ابن منظور م̀`````ا يت�سل به للدللة 

على اأ�سالة حرفني, نحو (ما) و�Üö لذلك 

مثÓ }حّتام ? حيå فككها اإ¤ (حتى) و(ما) 

فحذفâ األ∞ م̀`````ا ال�ستفهامية – كعادتها–

 عن̀`````د ات�ساله̀`````ا بحروف اجل̀`````ّر, وهدا 
(88)

احل̀`````ذف دليل عل̀`````ى حرفيتها, مث̀`````ل باقي 
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حروف اجلر نحو فبم تب�öون? وفيم كنتم? 

وع̀`````ّم تت�ساءلون? و⁄ توؤPونن̀`````ي? وتكون حتى 

اجل̀`````ارة لÓ�سم ال�öيÃ íعن̀`````ى (اإ¤) وتدل 

أو  على منتهى ابتداء الغاية اإPا �سبقâ بفعل ا

�سبيه̀`````ه, وتف†سي هذا العمل �سيÄا ف�سيÄا اإ¤ 

نهاية ال�سم املéرور يف قوله تعا¤ (لي�سéننه 

 ي�ستمر ال�سéن زnماناk ما. قال 
(89)

حيى حني)

الزö�flي: }كاأنها اقرتحâ اأن ي�سéن زمانا 

.
(90)

zما يكون منه ö�حتى تب

àe ±ô```M -10```≈: مت̀`````ى ح̀`````رف ثÓثي 

�س̀`````ول, مبني على ال�سك̀`````ون, يعمل اجلر  الأ

يف لغة هذيل ومن كÓمه̀`````م: }اأخرجها متى 

كمهz, اأي من كم̀`````ه, فتاتي بلغتهم يف املعنى 

(من). 

 عنهم: 
(91)

ن�س̀`````اري أبوزي̀`````د الأ ا وحك̀`````ي 

}و�سعت̀`````ه متى كميz اأي (يف) كمي, وهي يف 

هذا املثال Ãعنى (يف) ومنه قول ال�ساعر:

â``̀©``̀aô``̀J º````̀K ô```̀ë```̀Ñ```̀dG AÉ``````̀Ã ø````̀Hö````̀T

(92)è````«````Ä````f ø```̀¡```̀d ö```̀†```̀N è`````̀÷ ≈```̀à```̀e

أ�سهر اأمثلة ما رواه  اأي (م̀`````ن) جلè.  من ا

ابن ه�سام حل̀`````رف (حتى) قولهم: (اأخرجها 

 اأي (منه). 
(93)

متى كمة)

�سمعي  و لك̀`````ن ابن منظور روى ع̀`````ن الأ

أبا زيد  أنها قد تكون Ãعنى و�س§, وقال اأن ا ا

�سم̀`````ع بع†سهم يقول: }و�سعته متى كمي, اأي 

.
(94)

zيف و�س§ كمي

و اأرى ج̀`````واز كون (متى) Ãعنى (و�س§) 

ومعن̀`````ى (يف) مث̀`````ل قوله̀`````م: (و�سعته متى 

كمي).

يظهر من ال�سواهد املنتقاة اأن (متى) يف 

لغ̀`````ة هذيل تقع موقع عدد من حروف اجلر 

(يف) و(من) Ãختل∞ معانيها. 

أن�سد  ع̀`````ن الفراء: ومتى Ãعن̀`````ى (من) وا

يقول:

¬`̀d  í````̀«````̀JCG  »``̀Ñ``̀∏``̀b  É``̀ë``̀°``̀U  ∫ƒ````````̀bCG  GPEG

 (95)¢``̀SCGô``̀dG  ¤EG  IQÉ`̀°`̀S  Iƒ`̀¡`̀b  ≈àe  Gôµ°S

اأي (من) قهوة. 

ن�ستخل�س ‡ا �سب≤ Pكره اأن كتاÜ �سيبويه 

يعد اأول كتاÜ �سام̀`````ل يف اللغة وم�ستوياتها: 

ال�سوتي̀`````ة وال�öفي̀`````ة والنحوي̀`````ة والدللية 

و�سل اإلين̀`````ا و�سم بني دفتي̀`````ه بابا خ�س به 

�سافة,  حروف اجلر التي �سّماها حروف الإ

كما يعد معéم ل�سان العرÜ من اأهم املعاجم 

العربية الرتاثية الت̀`````ي اأولâ اأهمية حلروف 

اجل̀`````ر دللة ووXيفة واأن هذه احلروف كلها 

نه اأ�سل  مبنية, وحقها البناء على ال�سكون, لأ

عÓمات البن̀`````اء, وهي تخت�̀`````س بالعمل يف 

�سماء, فت�سل ما قبلها Ãا بعدها, وتو�سل  الأ

ال�سم بال�سم, وهنا∑ حروف اختل∞ حولها 

النحاة منهم من عده̀`````ا حروفا, ومنهم من 

اأخرجها من حروف اجلر.
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أنها تتعدد   يÓحß الدر�س حلروف اجلر ا

 Óائ∞ مثل (حتى) كما ت�سرت∑ (حا�سا وخXو

وعدا) يف وXيفة اجلرو دللة ال�ستثناء.

ويتف≤ الب�öي̀`````ون والكوفييون يف جواز 

اجلر بخÓ, وهنا∑ بع†س احلروف تخت�س 

باجل̀`````ر يف لغ̀`````ات بع†̀`````س القبائ̀`````ل العربية 

(متى).

ل�سان العرÜ –رZب – 254/5.   -1

امل�سدر نف�سه, 255/5.  -2

امل�سدر نف�سه, 128/3.  -3

ية 11. Bال ,èسورة احل�  -4

مقايي�س اللغة, ابن فار�س ` حرف ` 142/2.  -5

امل�سدر نف�سه.   -6

القامو�س املحي§ – حرف 126/3.  -7

الكتاÜ 40/1 , عل≤ عليه اأميل بديع يعقوÜ,ينظر ال�ساحبي ابن فار�س, �س53.  -8

.14 .31/1 ,Üعرا �ö �سناعة الإ  -9

أبو مازن املبار∑, �س50. ي†ساì يف علل النحو. —/ا 10- الإ

11- اإ�سìÓ اخللل الواقع يف اجلمل للزجاجي, �س27.  ينظر �ìö �سذور الذهب. ابن ه�سام, �س14.

12- الكتاÜ ل�سيبويه, 9/1.

ìö� -13 املف�سل. ابن يعي�س, 4/8. 

14- ل�سان العرÜ.  حرف, 127/3.

ìö� -15 �سذور الذهب.  ابن الها�سم, �س 13.

16- امل�سدر نف�سه, �س 18.

ìö� -17 املف�سل ابن معي�س, �س 7/8.

18- الل�سان ` اإ¤ 196/1, بنظر النحو الوايف – عبا�س ح�سن, 2 /468.

19- الكتاÜ, 373/2- 374 اللمع يف العربية – ابن جني, �س 128 ~ معاين احلروف الرماين, �س 115.

.365/2 ,Ü20- الكتا

21- املقت†سب, 142/4.

22- الل�سان ` الباء, 298/1.

23- امل�سدر نف�سه, 297/1.

24- الكتاÜ, 373/2 معاين احلروف �س103, ل�سان العرÜ ` على ` 380/9, مغني اللبيب 199/1.

ية 10. Bه, الW 25- �سورة

ية 14.  B26- �سورة ال�سعراء, ال

¢ûeGƒ¡dG
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ية 253. B27- �سورة البقرة , ال

28- املقت†سب, 46/1.

29- الكتاÜ, 371/2 ل�سان العرÜ ~ ع 441/9, مغني اللبيب, 196/1.

30- اأحمد بن عبد النور املالقي- ر�س∞ املباين, �س 430.

31- ر�س∞ املباين ,367, ينظر مغني اللبيب 196/1. 

 .371/2 Ü32- الكتا

33- ل�سان العرÜ ~ فيا 372/10. 

34- ل�سان العرÜ ~ فيا 372/10.

ية 71. Bه, الW 35- �سورة

نطاكي, �س25. 36- املحي§ يف اأ�سوات عربية ونحوها و�öفها ~ حممد الأ

37- ل�سان العرÜ ~ لم كي ~361/12. 

38- الÓمات الزجاجي �س47. 

 .369/2 ,Ü39- الكتا

40- امل�سدر نف�سه, 369/2. 

41- معاين احلروف للرماين, �س 165.

42- الكتاìö� 442/1 ,Ü ابن عقيل ìö� ,669/1 ال�سموين على الفية ابن مالك, 459/2. 

 .209/4 Óخ, Ü43- ل�سان العر

ìö� -44 ابن عقيل ìö�,618/1 ال�سموي 458/2, ل�سان العرÜ 209/4النحو الوايف 355/2. 

45- الل�سان – عدا 96/9. 

46- الكتاÜ 359/1, املقت†سب املربد 391/2, و⁄ يحكيا فيها احلركية. 

47- قبل̀`````ه: تركنا يف احل†سي†̀`````س بنات عوê :. عواك∞ قد خ†سعن اإ¤ الن�س̀`````ور ورديف �ìö ابن عقيل 619/1 

و�ìö ال�سموي 461/2.

48- امل�سدر ال�ساب≤.

49- ل�سان العرÜ ~ حا�سا 195/3. 
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يلعب املال دوراk مهماk يف احلياة,كما اأن له مكانة خا�سة يف حياتنا النف�سية 

نه يرتب§  ⁄, وال�ستثارة, والن�ساط, وال�سعادة, وPلك لأ مل, والأ التي “تلÅ بالأ

بالكثري م̀`````ن الدوافع واحلاجات, والقيم, والŒاهات الفردية والجتماعية. 

 kما يكوُن املال م�سكلة kزاأ من خربتنا النف�سية, وكثرياéل يت lربة املالية جزءéفالت

أنه يرتب§  ولي�̀`````س حkÓ, فقد يكون املال Pا Wابع �سلبي م̀`````وؤ⁄ على الرZم من ا

م̀`````ل. واإPا كان البع†س يرب§  يéابية, والأ أPه̀`````ان الكثريين بال�سع̀`````ادة والإ يف ا

 Ö∏M á©eÉL -á«HÎdG á«∏c á«°ùØædG áë°üdG PÉà°SCG ❁

ò

 ∫ÉŸG á«Lƒdƒµ«°S

∫ÉŸG É«Hƒah AGöûdG ¢Sƒgh »cÓ¡à°S’G ∑ƒ∏°ùdG

ˆG óÑY º°SÉb óªfi .OˆG óÑY º°SÉb óªfi .O

❁
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أنهما وجهان لعملة  بني املال وال�سعادة, ويرى ا

 èة بالنتائWوö�واح̀`````دة, فاإن تلك ال�سعادة م

يéابية للمال, وه̀`````ي نتائZ èري م†سمونة  الإ

دائم̀`````اk. وهنا∑ الكثري م̀`````ن الت�ساوؤلت التي 

يطرحها علماء النف�س حول املال, منها: متى 

ينف̀`````≤ النا�س املال ومت̀`````ى يدخرونه?, ومتى 

ي�سبí املال رمزاk للق̀`````وة وال�سلطة, وال�سعور 

بال�سع̀`````ادة? ومتى ي�سبí امل̀`````ال من م�سادر 

⁄, واخل̀`````وف? ف̀`````اإPا كان علماء  القل̀`````≤ والأ

القت�ساد ينظرون اإ¤ املال بو�سفه ‹موعة 

اأوراق مالي̀`````ة وعم̀`````Óت معدني̀`````ة, ومعادن 

†سية, فاإن علماء النف�س ينظرون  pأو ف Pهبية ا

وراق  اإ¤ امل�ساعر والوجدان املرتب§ بهذه الأ

وتلك العمÓت, اإنهم يبحثون يف مو�سوعات: 

البُخ̀`````ل, والدخ̀`````ار, وهو�س امل̀`````ال, و�سلو∑ 

 Üالر�سوة, و�سلو∑ الن�سب والحتيال, والتهر

من ال†öائب, وفوبيا املال, وعÓقة املال بكل 

مل من جهة والياأ�س وال†سي≤  من ال�سعادة والأ

م̀`````ن جهة اأخرى. لكن مثل ه̀`````ذه الت�ساوؤلت 

تبقى من املو�سوعات التي تتداخل يف بحثها 

علوم القت�ساد, والنف�س, والجتماع, والتي 

تو�سل̀`````â اإ¤ نتائè مهمة عنها. اإل اأن هنا∑ 

ت�ساوؤلت مهمة عن املال يف مرحلة الطفولة 

أبرز الت�ساوؤلت التي ي�سعى  واملراهقة, ومن ا

جابة عنها هي:ماPا يعرف  علماء النف�س لÓإ

Wفال ع̀`````ن املال? ومتى يدرك̀`````ون معناه?  الأ

وما ه̀`````ي املح̀`````ددات النف�سي̀`````ة, واملعرفية, 

والجتماعية التي توؤث̀`````ر يف اإدراكهم للمال? 

 kمهما kوهل يلعب النمو العقلي واملعريف دورا

يف Pلك? وما عÓقة متغريات العمر, واجلن�س, 

وامل�ستوى الجتماعي والثقايف والقت�سادي 

يف هذه املدركات? وما هي الدللة النف�سية 

Wفال? كي∞ وملاPا  مل�̀`````öوف اجليب لدى الأ

Wف̀`````ال امل̀`````ال اأو ي�öفونه? تعترب  يدخ̀`````ر الأ

هذه الت�ساوؤلت حمور البحوç النف�سية حول 

Wف̀`````ال. وب�سبب  �سيكولوجية امل̀`````ال لدى الأ

التغ̀`````ريات الجتماعية ال�öيع̀`````ة واملعا�öة, 

التي رافقâ العومل̀`````ة و�سيطرة القيم املالية, 

 âانعك�س واملعرفة,والتي  ال�س̀`````وق,  واقت�ساد 

على عملية الرتبي̀`````ة, و‰و الطفل, فقد زاد 

الهتمام ببحå عÓق̀`````ة الطفل باملال, هذه 

العÓق̀`````ة التي تب̀`````داأ على �س̀`````كل لعب ولهو 

و¤ اأكرث منها  وت�سلي̀`````ة يف مراحل النم̀`````و الأ

عÓق̀`````ة جدية, ف̀`````اإن املال ميثل ع̀`````دداk من 

الدللت النف�سي̀`````ة والجتماعية التي تعمل 

ن�سطة  عل̀`````ى تدريب الطف̀`````ل للكثري م̀`````ن الأ

أو بالفعل,  وال�سلوكيات املوجودة لديه بالقوة ا

هذه العÓقة وجداني̀`````ة, وتتغري معها الكثري 

م̀`````ن �سم̀`````ات ال�سخ�سية ل̀`````دى الطفل, كما 

يكت�سب م̀`````ن خÓلها الكثري م̀`````ن القدرات, 

وتت�س̀`````ع خرباته ومدركاته من خÓل اكت�سابه 

نفاق,  ملفاهيم مثل: الدخار, وامل�öوف, والإ
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والبي̀`````ع, وال�̀`````öاء, وال�سته̀`````Ó∑, والرثوة, 

والغنى, والفقر, اإ�سافة اإ¤ الكثري من املعاين 

املé̀`````ردة الت̀`````ي تت†سمنها ه̀`````ذه ال�سلوكيات 

مث̀`````ل ال�ستقÓلية, والعتم̀`````اد على الذات, 

م̀`````ن, واإPا ا�سطربâ عÓقة  ح�سا�س بالأ والإ

الطف̀`````ل باملال فاإن ه̀`````ذه العÓقة امل†سطربة 

Bثارها اإ¤ مراح̀`````ل النمو الÓحقة  �ستمت̀`````د ا

وخا�سة املراهقة لتتحول اإ¤ حالت مر�سية 

�̀`````öاف, وحب التملك اأو  أو الإ منه̀`````ا البخل ا

نانية واجل�سع, و�سل̀`````و∑ الر�سوة, والغ�س,  الأ

أو �سل̀`````و∑ املقام̀`````رة  وال�öق̀`````ة, والن�س̀`````ب, ا

.
(1)

والحتيال يف مرحلة الر�سد

Wفال  يعترب �سلو∑ ال�سته̀`````Ó∑ لدى الأ

أب̀`````رز املو�سوعات الت̀`````ي يبحثها علماء  من ا

النف�̀`````س لرتباط هذا ال�سل̀`````و∑ بالعديد من 

املحددات النف�سية, والجتماعية. فهو يرتب§ 

اإ�سب̀`````اع الطفل لحتياجات̀`````ه املادية  بدرجة 

أك̀`````ولت وم�öوبات  والف�سيولوجي̀`````ة م̀`````ن ما

�سواء داخل املدر�سة اأو خارجها, وö�Ãوف 

اجليب, كما يرتب̀`````§ ب�سلو∑ احلر�س الذي 

يظهر لدى الطفل ح̀`````ني ا�ستخدامه مل�سادر 

الطاقة من كهرب̀`````اء, وماء,اأو حمافظته على 

أو املدر�سة وبيÄتها, كما يرتب§  أثاç املن̀`````زل ا ا

من جه̀`````ة ثانية باإ�سباع الحتياجات النف�سية 

والجتماعي̀`````ة للطف̀`````ل م̀`````ن ال�ستقÓلي̀`````ة, 

والعتماد على النف�س, واملكانة, اإل اأن هذا 

ال�سل̀`````و∑ ق̀`````د يتحول اإ¤ �سل̀`````و∑ Zري �سوي 

بحي̀`````å يظهر من خ̀`````Óل �سيط̀`````رة م�ساعر 

اخل̀`````وف والقل≤ من امل̀`````ال لدى الطفل حتى 

يتحول اإ¤ حالة مر�سية ت�سمى هو�س املال, 

ه̀`````ذه احلالة توؤثر يف تفاعله الجتماعي مع 

 .
(2)

خرين, ويف �سلوكياته التكيفية Bال

:á«°SÉ°SCG º«gÉØe

ما هو ال�سلو∑ ال�ستهÓكي?: هو كل فعل 

أو ن�ساط ي�ستخدم فيه الفرد منتéاk ما بغر�س  ا

اإ�سباع حاجاته ورZباته ومتطلباته. وÃا اأن 

املتطلبات والحتياجات تتزايد با�ستمرار مع 

والتغريات الجتماعية,  التكنولوجي  التطور 

فقد �سيطرت نزعة ال�ستهÓ∑ على الفرد يف 

flتل∞ مراحل ‰وه ويف flتل∞ املéتمعات. 

ويرتب̀`````§ �سل̀`````و∑ ال�سته̀`````Ó∑ بالعديد من 

ن�سطة التي ل تقت�ö على اإ�سباع احلاجات  الأ

الفردية والدوافع البيولوجية والنف�سية (مثل 

 ,Üلعا لب�سة,والأ املاأكولت, وامل�öوب̀`````ات, والأ

دوات  املن̀`````ز›,والأ  çث̀`````ا والأ حذي̀`````ة,  والأ

املنزلية), بل “تد لت�سمل كيفية تعامل الفرد 

مع م�سادر البيÄة والطاقة باأ�سكالها املختلفة 

(مثل املاء, وامل�سابيí الكهربائية, واحلفا® 

.
(3)

أثاثها..اإلخ), على البيÄة املدر�سية, وا

É```ŸG ƒëf á```«°ùØædG äÉ```gÉŒ’G∫: يعرف 

الŒ̀`````اه باأنه ا�ستع̀`````داد ثاب̀`````â ن�سبياk يدفع 

ال�سخ�س للت�̀`````öف بطريق̀`````ة معينة حيال 
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�سخ�س اأو ق†سية معينة }وهو تنظيم مركب 

يدف̀`````ع ال�سخ�س لتخاP موق∞ نحو مو�سوع 

أو �سخ�س ماz. والŒ̀`````اه نحو املال  مع̀`````ني ا

ه̀`````و موق∞ ال�سخ�س نحو املال, حيå يحدد 

 ,ö�فراد املالية يف املا�سي واحلا �سلوكيات الأ

وما يرZب̀`````ون فيه يف امل�ستقب̀`````ل, كما يحدد 

.
(4)

معتقداتهم واأفكارهم نحو املال

ÉŸG ¢Sƒg∫: وهو ا�سطراÜ نف�سي ي�سيطر 

على الف̀`````رد نزعة قوية تدفعه ب�سورة مبال≠ 

فيها اإ¤ “لك املال, بغ†س النظر عن حاجته 

ومتطلباته. وقد يدفع هو�س املال الفرد اإ¤ 

أو ي�سع̀`````ى للك�سب  أو يقرت�̀`````س ا اأن ي�ستدي̀`````ن ا

نه ي�سب̀`````ع حاجات  ب�ست̀`````ى ال�سبل, وPل̀`````ك لأ

أو اإح�سا�̀`````س وهمي بتقدير  نف�سية وهمي̀`````ة ا

ال̀`````ذات واملكانة الجتماعي̀`````ة. والفرد الذي 

يعاين من هو�س امل̀`````ال ت�سيطر عليه م�ساعر 

القل≤ حني ينف≤ املال يف اأي وقâ, كما ميتنع 

ع̀`````ن احلديå ع̀`````ن املال وع̀`````ن الدخل اأمام 

خرين, وق̀`````د ي�ستيقß ليkÓ لدرا�سة خطة  Bال

الدخ̀`````ار, ويف مواق∞ اأخ̀`````رى قد ي�ستخدم 

خرين. من جهة  Bاملال بغر�̀`````س التحكم يف ال

ثانية تظهر لدى ه̀`````ذا الفرد اأعرا�س القل≤ 

.
(5)

حني يدفع الفواتري, اأو يذهب للت�سوق

 »```̀cÓ```̀¡```̀à```̀°```̀S’G ∑ƒ````̀ ∏````̀ °````̀ù````̀ dGh ∫É``````````̀ŸG

:á«°ùØædG äÉHGô£°V’Gh

على الرZم م̀`````ن اأن عÓقة الطفل باملال 

مر عÓقة لعب ولهو وت�سلية  هي يف بادÇ الأ

 kقة جدية, فاإن املال ميثل عدداÓاأكرث منها ع

من ال̀`````دللت النف�سي̀`````ة والجتماعية التي 

ن�سطة  تعمل على تهيÄة الطفل للكثري من الأ

وال�سلوكيات املتعلقة باملال عنده. فمن خÓله 

نفاق, والدخار,  يكت�سب الطفل مفاهي̀`````م الإ

والبيع, وال�öاء, وال̀`````رثوة, والغنى, والفقر, 

كما تت�س̀`````كل لدي̀`````ه مفاهيم ‹̀`````ردة تتعل≤ 

ب�سخ�سيت̀`````ه منها: ال�ستقÓلي̀`````ة, والعتماد 

من, والتملك,  ح�سا�̀`````س بالأ على الذات, والإ

هذه العÓقة اإPا اختلâ فاإنها تنحرف بالطفل 

عن ال�سلو∑ ال�سوي, وقد تظهر لديه حالت 

أبرزها: فوبيا املال,  مر�سية نتيéة Pلك من ا

نانية,, والبخل, والغ�س,  و الهو�س باملال, والأ

 .
(2)

وال�öقة, والتزوير, والحتيال, واملقامرة

وح̀`````ني يتح̀`````دç علم̀`````اء النف�̀`````س ع̀`````ن 

Wفال, فاإنهم يركزون  �سيكولوجية املال لدى الأ

على ال�سكل التقليدي الذي ل يتعدى النقود 

أ�سكال  أو املعدنية, اأما عدا Pلك من ا الورقية ا

Wفال  املال التي يدركه̀`````ا الرا�سدون, فاإن الأ

أنها Ãثابة حلي وزينة,اأو من  يدركونها على ا

م�س̀`````ادر اللهو. ويدر∑ الطفل املال لي�س يف 

ح�سا�سات من ملم�س ولون, وحéم,  حدود الإ



 ∫ÉŸG á«Lƒdƒµ«°S

169 2011  •ÉÑ`````````````°T    569  Oó`````````````````````©dG569  Oó`````````````````````©dG569

و�سكل فق̀`````§, بل ي†سفي عليها رموزا معينة 

مع تقدمه بالعمر, وخا�سة حني ي�سيطر على 

flيلته الكث̀`````ري من اخلي̀`````الت والت�سورات 

أ�سارت العديد من الدرا�سات  املتنوعة. وقد ا

النف�سية اخلا�سة باإدرا∑ الطفل للمال, اإ¤ 

اأن ال̀`````دور الذي يلعبه املال يف –ديد البناء 

 ö�ثة عناÓالنف�س̀`````ي للطفل ينطوي عل̀`````ى ث

Wفال بع†س  أ�سا�سي̀`````ة هي: يت�سكل ل̀`````دى الأ ا

املفاهيم املالي̀`````ة والقت�سادية التي تنمو مع 

تقدم الطف̀`````ل بالعم̀`````ر, واأن املفاهيم املالية 

تنمو وفق̀`````اk للنمو املعريف ال̀`````ذي Pكره جان 

بياجيه, كما اأن العوام̀`````ل الجتماعية تلعب 

دوراk مهماk يف اإدرا∑ الطفل للمال(2).

Wف̀`````ال على النقود  عادة م̀`````ا يتعرف الأ

باء يتعاملون بها يف �سلو∑  Bحني ي�ساهدون ال

البيع وال�̀`````öاء, وحني ينفقونها اأو يح�سلون 

عليها, ولكنهم ل يدرك̀`````ون املعنى احلقيقي 

املé̀`````رد له̀`````ا اإل يف الطفول̀`````ة املتاأخرة, كما 

درا∑ من ثقافة اإ¤ اأخرى,  يتفاوت ه̀`````ذا الإ

Bخ̀`````ر, ويتوق̀`````∞ Pلك على  ومن Wف̀`````ل اإ¤ ا

Wبيعة املعلومات التي يح�سل عليها الطفل 

م̀`````ن والديه واملحيطني به, ول يدر∑ الطفل 

القي̀`````م املختلفة له̀`````ا اإل يف مرحلة الطفولة 

 .
(7)

املتاأخرة وبداية املراهقة

 ∫É```ØW C’G  äGó```≤à©e  äÉ```jƒà°ùe

أ�سارت بع†س  É```ŸG ƒëf º```¡JÉcQóeh∫: لقد ا

Wفال ومعتقداتهم  الدرا�سات اإ¤ اأن معرفة الأ

التي –̀`````دد ا�ستéاباتهم نحو املال “ر عرب 

أربعة م�ستويات هي: ا

Wفال  h∫: حيå ل يدر∑ الأ C’G iƒ```à°ùŸG

Wفال  ما هي Wبيعة امل̀`````ال, وكل مايعرفه الأ

Ü يح�سل على امل̀`````ال من جيبه  هن̀`````ا اأن الأ

اخلا�س, واأن املال يو�سع يف اجليب, وتكون 

هذه املدركات ب̀`````ني �سني الرابعة واخلام�سة 

من العمر.

Wفال اأن  ÊÉãdG iƒà°ùŸG: يعتقد اأكرث الأ

�سخا�س الذين  املال ياأتي عن Wري≤ بع†س الأ

مينحون̀`````ه لكل من يطلب̀`````ه, ولكن القليل من 

Wفال هم الذي̀`````ن يعتقدون باأن البنك هو  الأ

Wفال  امل�سوؤول عن اإعطاء املال, كما يعéز الأ

يف هذا امل�ستوى عن اإدرا∑ العÓقة بني املال 

والعم̀`````ل. وي�سيطر هذا امل�ست̀`````وى بني �سني 

اخلام�سة وال�ساد�سة من العمر.

å```dÉãdG iƒ```à°ùŸG: ويف ه̀`````ذا امل�ست̀`````وى 

ينم̀`````و اإدرا∑ الطفل قليkÓ ح̀`````ني يعتقد باأن 

باقي النق̀`````ود التي يعطيها البائعون والتéار 

�سا�سي  للم�ستهلك عند ال�öاء هي امل�سدر الأ

للمال, وي�سيط̀`````ر هذا امل�ستوى بني ال�ساد�سة 

وال�سابعة من العمر.

HGôdG iƒ```à°ùŸG```™: ويف ه̀`````ذا امل�ست̀`````وى 

–دç نقلة نوعي̀`````ة يف مدركات الطفل عن 

�سا�سي للح�سول  املال, حيå يعرف امل�سدر الأ
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ن�سطة التي  أنه مييز بني الأ على املال, كم̀`````ا ا

ن�سطة  تعترب عمkÓ يكافاأ عليه باملال, وبني الأ

العادية التي ل ت�ستوجب احل�سول على املال. 

دراكية  وت�سمى هذه املرحلة با�سم }الطفرة الإ

للمالz وهي Wفرة –دç مع ‰و معتقدات 

 çÓالطفل ومفاهيمه املتعلقة بامل�ستويات الث

ال�سابق̀`````ة. وت�سود هذه املرحلة �سني ال�سابعة 

 .
(8)

والثامنة من عمر الطفل

 Ö«÷G ±höüeh »cÓ¡à°S’G ∑ƒ∏°ùdG

نفاق  Ã :∫ÉØWا اأن اخلربة باملال والإ C’G óæY

يف الطفولة توؤثر يف خربات الفرد يف �سنوات 

العمر الÓحقة, فقد اأ�سبí م�öوف اجليب 

�ساليب اجليدة الت̀`````ي ميكن للوالدين  من الأ

 kاأن ي�ستخدماه̀`````ا يف تطبيع الطفل اقت�ساديا

واجتماعي̀`````اk ونف�سي̀`````اk, خا�س̀`````ة واأن الطفل 

ي†سفي على املال الكثري من املعاين والدللت 

النف�سي̀`````ة والجتماعي̀`````ة وال�سخ�سية, حني 

ي�سع̀`````ر بال�ستقÓلية والعتماد على النف�س, 

خرين, ف†سkÓ عن  Bوامل�سوؤولية, وامل�ساواة مع ال

ال�سعور باخل�سو�سية التي يتمتع بها الكبار. 

وهك̀`````ذا فاإن̀`````ه خطوة مهم̀`````ة يف تكوين Pات 

الطف̀`````ل و�سخ�سيته, ‡ا يتيí له اأن يتفاعل 

خري̀`````ن وف≤ مفاهيم البي̀`````ع وال�öاء,  Bمع ال

نف̀`````اق. وعلى  وال�سته̀`````Ó∑, والدخار, والإ

الرZم من اأهمي̀`````ة م�öوف اجليب بالن�سبة 

باء يéهلون قيمته  Bمن ال kللطفل, فاإن كث̀`````ريا

النف�سية والجتماعية وال�سخ�سية, ويركزون 

باء  Bال íفق§ على اجلانب القت�سادي, ومين

�سباÜ التالية: أبناءهم م�öوف اجليب لÓأ ا

أو  1- حت̀`````ى ل ي�سعر الطف̀`````ل بالنق�س ا

الدوني̀`````ة بني اأقران̀`````ه. 2- بداف̀`````ع امل�سايرة 

الجتماعية ملا هو �سائد.3- بدافع الفتخار 

وال�ستعرا�سية, وهو م̀`````ا يظهر لدى الطفل 

 kوزائدا kجدا kوف جيبه كبرياö�الذي يكون م

(2)
عن حاجته, كما ل يتÓءم مع عمره.

وح̀`````ني نتح̀`````دç عن م�̀`````öوف اجليب 

أنه لي�س  باء ي�سددون على ا Bن̀`````رى اأن بع†س ال

ل̀`````ه قيمة, Wاملا اأن الطف̀`````ل تتحق≤ له جميع 

احتياجات̀`````ه ومتطلباته من م̀`````اأكل, وملب�س, 

وم�Üö, وو�سائل لعب, وترفيه, وم�ستلزمات 

مدر�سية وZريها. ولكن باملقابل ي�سدد علماء 

أن̀`````ه من ال�سحي̀`````í اأن الطفل  النف�̀`````س على ا

قد تتحق≤ حاجاته املادي̀`````ة والف�سيولوجية, 

ولك̀`````ن تغيب عنه مطالبه ورZباته, وحاجاته 

النف�سية الجتماعية, لذا يéب على الوالدين 

همية النف�سي̀`````ة والجتماعية  ي̀`````دركا الأ اأن 

نه ي�ساع̀`````د يف تنمية  مل�̀`````öوف اجلي̀`````ب, لأ

الذات وال�سخ�سية م̀`````ن خÓل تعليم الطفل 

كي̀`````∞ يتعامل م̀`````ع امل̀`````ال (9). وحني تتكون 

مفاهيم امل�öوف وتلبية الحتياجات املادية 

الع†سوية, والنف�سية الجتماعية للطفل تنمو 

لديه �سلوكيات ال�ستهÓ∑, هذه ال�سلوكيات 
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املتعلق̀`````ة بالت�س̀`````وق وال�̀`````öاء, والتعامل مع 

م�س̀`````ادر البيÄة, –دد خربته يف التعامل مع 

امل̀`````ال وكيفية ا�ستخدام̀`````ه, وكذلك ت�سéيعه 

عل̀`````ى الك�سب املا› خارê املنزل, اإ�سافة اإ¤ 

اخلربات املتزايدة يف م̀`````دركات الطفل عن 

نفاق. الدخار وال�ستهÓ∑, والإ

AGöûdG áYõfh ∫ÉŸG ¢Sƒg: كثرياk ما يقع 

 kالف̀`````رد �سحية للديون حني يك̀`````ون مدفوعا

�سياء والرZبة يف  ب�سورة مبال≠ فيها ل�öاء الأ

�سياء  التملك لكل �س̀`````يء, �سواء كانâ هذه الأ

�öوري̀`````ة اأم Zري �öورية, يحتاê اإليها اأم ل 

أم تعوق  يحتاê اإليها, تنا�سب اإمكاناته املادية ا

مكانات. اإن هوؤلء اأفراداk مهوو�سون  ه̀`````ذه الإ

بال�̀`````öاء وال�سته̀`````Ó∑ ويعان̀`````ون من جنون 

الت�سوق, كلما ا�ستهى الفرد �سيÄاk ا�سرتاه Ãاله 

أنه  أو م̀`````ال Zريه عن Wري≤ القرتا�س, املهم ا ا

ا�س̀`````رتاه. اإن ه̀`````ذا الهو�س يدف̀`````ع الفرد اإ¤ 

خرين, واقرتا�س الكثري من  Bال�ستدانة من ال

املال, ولكنه يف الوق̀`````â نف�سه مينí �ساحبه 

اإح�سا�ساk وهمياk بتقدير الذات والهيبة واملكانة 

الجتماعية, وكثرياk ما يلبي بع†س اخليالت 

ح�سا�س بالقدرة املطلقة  الطفولية لديه, كالإ

وال�سيط̀`````رة عل̀`````ى البيÄ̀`````ة املحيطة ب̀`````ه. اإن 

املهوو�سني بال�̀`````öاء وال�ستهÓ∑ اإP ي�سرتون 

أ�سي̀`````اء ليحتاجونها, �سوف ي†سطرون  اليوم ا

أ�سياء قد  Zداâ– – k وWاأة الديون- اإ¤ بيع ا

 .
(10)

يكونون يف اأم�س احلاجة اإليها

يف ع̀`````ام 1989 اأجري م�س̀`````í �سامل عن 

معدلت ال�سته̀`````Ó∑ وم�öوف اجليب يف 

بريطاني̀`````ا, وتبني اأن متو�س§ هذا امل�öوف 

أ�سبوعي̀`````اk بع̀`````ادل 40^1 دولر, ويزيد كلما  ا

Wفال  تقدم الطفل بالعم̀`````ر. كما تبني اأن الأ

الذكور يح�سلون عل̀`````ى م�öوف جيب اأكرث 

ناç, واأن اأعلى معدل مل�öوف  قلي̀`````kÓ من الإ

اجلي̀`````ب ه̀`````و يف ا�سكتلندا. وق̀`````د لوحß اأن 

م�öوف اجليب ق̀`````د تزايد يف بريطانيا يف 

الفرتة بني 1975 حت̀`````ى 1989 بن�سبة %25, 

وتفاوت̀`````â ن�سب الزيادة يف الفرتة بني 1989 

حتى 1996 ب�سبب الت†سخم.

وقد اأجري عدد من الدرا�سات امل�سحية 

عل̀`````ى ال�سته̀`````Ó∑ وم�̀`````öوف اجليب لدى 

باء مينحون  Bفال الفرن�سيني, وتبني اأن الW الأ

Wفال  اأWفالهم قليkÓ من امل�öوف, ولكن الأ

أنه̀`````م يح�سلون على املزيد منه,  أ�ساروا اإ¤ ا ا

Wفال يéمعون  ن الأ وجاءت ه̀`````ذه املفارقة لأ

كل ما يح�سلون عليه من اأموال من الوالدين 

 kÓوف يعد عامö�هر اأن املX وقد .Üقار والأ

مهم̀`````اk بالن�سبة للفرن�سي̀`````ني, اإP ميثل %100 

Wفال الذين ترتاوì اأعمارهم  من الدخل لÓأ

بني 4-7 �سن̀`````وات, وميثل 5^14 من الدخل 
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فراد الذين تراوì اأعمارهم بني  بالن�سب̀`````ة لÓأ

(11)
13-14 �سنة,

وق̀`````د اأجرى فرنه̀`````ام وتوما�س درا�سة يف 

ع̀`````ام 1984 بعنوان }مدركات الرا�سدين عن 

 zفالW لÓأ الجتماعي-القت�سادي  التطبيع 

وتكونâ عينة الدرا�سة من 200 مفحو�س من 

الرا�سدين واملراهقني الربيطانيني من الذكور 

ناW .çب≤ عليهم مقيا�س خا�س بال�سلو∑  والإ

ال�ستهÓكي وامل�̀`````öوف, ويقي�س معتقدات 

الرا�سدين واملراهقني ب�س̀`````اأن الطريقة التي 

يعط̀`````ى م̀`````ن خÓله̀`````ا امل�̀`````öوف: هل هي 

أ�سبوعية? وهل يéب  أم ا أم �سهري̀`````ة ا يومي̀`````ة, ا

Wفال على امل�öوف مقابل بع†س  ت�سéيع الأ

أم اأن نعمل على ادخاره  عمال الب�سيط̀`````ة ا الأ

ناç يعتقدن  لهم? وقد اأXهرت النتائè اأن الإ

Wفال  ف†سل اأن نعطي الكبار من الأ أنه من الأ ا

 ,kسهريا� kوفاö�يف مرحلة الطفولة املتاأخرة م

اأما الذك̀`````ور فكانوا يف†سلون م�öوف جيب 

يومي للطف̀`````ل ولداعي ملحا�سبته عليه. وقد 

تبني وجود فروق دالة اإح�سائياk بني مدركات 

 ,∑Óوف وال�ستهö�نحو امل çنا الذكور والإ

ويرج̀`````ع Pلك اإ¤ Wبيعة العÓقة مع الطفل. 

فغالباk ما تكون عÓقة الرجل بالطفل عÓقة 

قائمة على ت�سéيع ال�ستقÓلية والنف�سال 

حتى يعتمد الطفل عل̀`````ى نف�سه, اأما عÓقة 

أة بالطف̀`````ل فاإنها “ي̀`````ل اإ¤ الرتباط  امل̀`````را

والت�سال الدائم امل�ستمر بهدف التعرف على 

قدرات̀`````ه با�ستمرار وما يحققه من اإ‚ازات. 

أم̀`````ا بالن�سبة للعمر ف̀`````اإن كل مرحلة عمرية  ا

 ∑Óلها معتقداتها ومدركاته̀`````ا نحو ال�سته

وامل�̀`````öوف, فقد تبني اأن هنا∑ فروقاk دالة 

اإح�سائياk بني مدركات املراهقني والرا�سدين, 

Wفال الذكور  حيå يعتقد املراهق̀`````ون اأن الأ

Wعمة وبع†س  ينفقون م�öوفهم يف �öاء الأ

احلاجيات التي ل تلزمهم, من دون اأن يتعلموا 

ناç الÓئي  منه اأي مهارات, وPلك بخÓف الإ

يحر�سن Zالباk عليه وينفقنه يف ما يفيدهن, 

أنهن تعلمن مهارات الدخار من خÓله. كما ا

 çنا أنه يéب اإعطاء الإ لذا ي̀`````رى املراهقون ا

م�öوفاk اأكرب قليkÓ م̀`````ن الذكور, واأن يكون 

عمال املنزلية  Pلك مقابل قيامهن ببع†س الأ

الب�سيط̀`````ة حت̀`````ى يتعلمن قيم̀`````ة العمل, واأن 

امل̀`````ال ل ياأتي من دون مقاب̀`````ل. اأما بالن�سبة 

للعمر الذي يéب اأن يح�سل فيه الطفل على 

امل�öوف لÓ�ستهÓ∑ ال�سخ�سي, فقد تبني 

 kوفاö�فالها مWاأ íاأن الطبقة الو�سطى “ن

يف �س̀`````ن مبكرة بخÓف الطبقة العاملة التي 

“نحه يف �س̀`````ن متاأخ̀`````رة. ويعتقد 90% من 

أبناء الطبقة املتو�سط̀`````ة اأن الطفل يéب اأن  ا

يح�سل على م�öوف يف الثامنة من العمر, 

وهنا∑ ن�سبة 80% من الطبقة العاملة يرون 

اأن الطفل يé̀`````ب اأن يح�سل على امل�öوف 
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أي†ساk. ويتف≤  يف بداي̀`````ة الثامنة من العم̀`````ر ا

 kب اأن يكون قادراéاجلميع على اأن الطفل ي

عل̀`````ى ال�ستهÓ∑ من م�öوف̀`````ه ال�سخ�سي 

.
(8)

حني يناهز العا�öة من العمر,

ويف درا�س̀`````ة مليلل̀`````ر ويين̀`````≠ ح̀`````ول }دور 

م�öوف اجليب وال�ستهÓ∑ ال�سخ�سي يف 

اأن  التطبيع الجتماع̀`````ي للمراهقنيz, تبني 

كث̀`````رياk من املراهقني يعتق̀`````دون اأن م�öوف 

اجلي̀`````ب فر�س̀`````ة تربوي̀`````ة لتنمي̀`````ة ال�سلو∑ 

ال�ستهÓكي والعتماد على النف�س, وي�ساعد 

يف اتخ̀`````اP الكثري من القرارات القت�سادية, 

أن̀`````ه و�سيل̀`````ة لدع̀`````م الف̀`````رد وتطبيعه  كم̀`````ا ا

اجتماعياk وخا�سة فيما يتعل≤ بتنمية مفهوم 

.
(12)

الذات وتنمية الدور اجلن�سي

يف درا�س̀`````ة للباحثني �سن̀`````وê وويبلي عام 

Wفال: درا�سة يف  1993 بعن̀`````وان }ادخ̀`````ار الأ

Wفال  ‰و ال�سلو∑ القت�سادي z ات†سí اأن الأ

 kجيدا kÓيدرك̀`````ون �سلو∑ الدخار بو�سفه �سك

أ�سكال توف̀`````ري املال واحلفا® عليه, كما  من ا

يعلم الطفل الدللة الوXيفية للمال, وي�سبع 

احلاج̀`````ات املادي̀`````ة والف�سيولوجي̀`````ة للطفل 

Wف̀`````ال اأموالهم  وللوالدي̀`````ن. وحني يدخر الأ

أبرزها: يتم لك بدوافع عديدة ا

عé̀`````اÜ م̀`````ن  - الرZب̀`````ة يف انت̀`````زاع الإ

املحيط̀`````ني به̀`````م, خ�سو�س̀`````اk الوالدين, ‡ا 

ي�ساهم يف دعم الوالدين للطفل, Ü- يدخر 

نانية وحب التملك,  Wفال بدافع م̀`````ن الأ الأ

Wف̀`````ال والتفوق  ê- الرZب̀`````ة يف مناف�سة الأ

عليهم مالياk,د- اإZاX̀`````ة اأقرانهم بامتÓكهم 

.
(11)

نقود تفوق نقودهم

ويف درا�سة اأمريكية على عينة مكونة من 

49 �سخ�ساk يبل≠ متو�س§ دخلهم ال�سنوي 10 

مÓيني دولر اأمريكي, اأجريâ مقارنة بينهم 

 .kوبني عينة �سابط̀`````ة مكونة من 62 �سخ�سا

ف̀`````راد �سديدي الرثاء  اأXه̀`````رت النتائè اأن الأ

لديه̀`````م ارتفاع ب�سي§ يف ال�سع̀`````ور بال�سعادة 

ع̀`````ن عينة املéموعة ال†سابطة, واأن امل�ساعر 

Zني̀`````اء. ولكن  أق̀`````ل لدى الأ ال�سلبي̀`````ة كانâ ا

Zنياء كان̀`````وا اأكرث اهتماماk باملال وح�سلوا  الأ

عل̀`````ى درج̀`````ات عالية فيم̀`````ا يتعل̀`````≤ بعامل 

الحتياê اإ¤ املال حيX åهر Pلك من خÓل 

عبارات مثل }اأعتق̀`````د اأن املال ي�ستطيع حل 

أ�سعر بالقل≤ على اأموري  جميع م�سكÓتيz, }ا

املاليةz, }اأقدم امل̀`````ال على املتعةz. وتبني اأن 

Zنياء نحو املال  الŒاهات النف�سية لدى الأ

ت�سري اإ¤ اأن امل̀`````ال قوة, كما Xهر من خÓل 

أ�سياء ل اأحتاê اإليها,  عبارات مثل: }اأ�سرتي ا

 ,zورية لهمö� أ�سياء حتى ي�سعر النا�س باأنها ا

.
(13)

,zاأ�سرتي ال�سداقات باملال kاأحيانا{

يف درا�سة قام بها الباحå على عينة من 

 èفال واملراهقني, ” التو�سل اإ¤ النتائW الأ

التالية:
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1- ي�س̀`````ود ال�سل̀`````و∑ ال�ستهÓك̀`````ي لدى 

Wف̀`````ال بدرج̀`````ة مرتفعة كم̀`````ا عربت عنه  الأ

ا�ستéاباتهم على مقيا�س الŒاهات النف�سية 

نحو املال. 

Wف̀`````ال هو�س املال  2- ي�سيط̀`````ر على الأ

كما عربت عنه ا�ستéابتهم على مقيا�س هو�س 

املال.

أبعاد  3- وج̀`````دت عÓق̀`````ة موجبة ب̀`````ني ا

ال�سل̀`````و∑ ال�ستهÓك̀`````ي: ال�سل̀`````و∑ الق�öي, 

من,  بالأ ح�سا�̀`````س  والإ والدخار,  نف̀`````اق,  والإ

والقدرة وال�ستهÓ∑ من جهة, وكل من هو�س 

‚از وتقدي̀`````ر الذات,  امل̀`````ال, واخل̀`````ري, والإ

واحلرية والقوة من جهة ثانية.

4- وج̀`````دت عÓقة �سالب̀`````ة بني الدخار 

من وال�ö. كما  ح�سا�̀`````س بالأ وال�ö, وبني الإ

وجدت عÓق̀`````ة �سالبة بني عدم الكفاية وكل 

‚از, وتقدير الذات, والقوة. من: الإ

:á°UÓN

يعت̀`````رب ال�سلو∑ ال�ستهÓك̀`````ي وم�öوف 

�öية املتاأ�سلة يف flتل∞  اجليب من العادات الأ

باء بطريقة روتينية  Bيقوم ال åتمعات حيéامل

يف Pل̀`````ك دون معرفتهم اأن ه̀`````ذا امل�öوف 

ي�ساع̀`````د يف ت�سكي̀`````ل �سلوكه̀`````م ال�ستهÓكي 

وتكوين ‰§ �سخ�سيتهم, ويرى علماء النف�س 

 kعمليا kنه ميثل در�سا اأن هذا امل�öوف مهم لأ

Wف̀`````ال حني يعلمهم القي̀`````م ال�ستهÓكية  لÓأ

ال�ستهÓكي  وال�سل̀`````و∑  املهمة,  وال�سلوكي̀`````ة 

خر بل  Bمظهر ح†ساري يختل̀`````∞ من �سعب ل

يختل∞ من ف̀`````رد اإ¤ اBخر يف املéتمع نف�سه 

تبعاk للوعي والثقافة ال�ستهÓكية ال�سائدة يف 

املéتمع ومدى تقدمه ودرجة –†öه وقيمه 

 Üالجتماعية. تتطلب الرتبية ال�سليمة اإك�سا

بناء حقائ≤ ومه̀`````ارات واŒاهات �سليمة  الأ

نفاق  نح̀`````و تر�سي̀`````د ال�ستهÓ∑ وح�س̀`````ن الإ

.
(15 )

بحيå تت�سم بالتعقل والتزان

لقد تب̀`````ني من اأن ال�سل̀`````و∑ ال�ستهÓكي 

Wف̀`````ال واملراهقني يرتب§ ö�Ãوف  لدى الأ

اجليب وبالقيم ال�سائدة, حيå ينف≤ الطفل 

م�öوف̀`````ه على �سلع كثرياk م̀`````ا تكون كمالية 

قران,  أم̀`````ام الأ باأ�سل̀`````وÜ التباهي والتفاخر ا

وق̀`````د ي�سل اإ¤ مرحلة مر�سية كما Xهر من 

خÓل �سيطرة Xاهرة هو�س املال الذي يوؤدي 

اإ¤ flاẀ`````ر نف�سية واجتماعي̀`````ة ل يتوق∞ 

عند ا�ستهÓ∑ املال فق̀`````§ بل ميتد لي�سمل 

نواح̀`````ي اأخرى م̀`````ن احلياة الب�öي̀`````ة مثل: 

ثاç املنز›, واملمتلكات  املاء, والكهرباء, والأ

العامة والبيÄة. وهنا∑ عدة عوامل ت�سهم يف 

:kكياÓجعل الطفل ا�سته

1- التعلم واملحاكاة وتاأثري القدوة وخا�سة 

�سلو∑ الوالدين ال�ستهÓكي.

ن هنا∑  2- م�ستوى الدخ̀`````ل النقدي, لأ

�̀`````öة وزيادة  عÓق̀`````ة موجب̀`````ة بني دخ̀`````ل الأ

.∑Óال�سته
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عÓنات الدعائية  عÓم والإ 3- و�سائل الإ

.∑Óارية التي تر�سخ لظاهرة ال�ستهéوالت

م للطفل, واتخاP القرارات  4- تعلي̀`````م الأ

ال�ستهÓكية.

هل  5- البيÄة الجتماعي̀`````ة, وخا�سة الأ

قران داخل املدر�سة وخارجها. والأ

6- العوامل النف�سية مثل: الغرية. 

 ¿CG  Ö```éj »```àdG  á```ª¡ŸG  Ö```fGƒ÷G ø```eh

: kÉ«°ùØfh kÉjƒHôJ QÉÑàY’ÉH òNDƒJ

1- تدري̀`````ب الطفل عل̀`````ى �سب§ نزعاته 

ن  ودوافعه وخا�س̀`````ة �سهوة حب ال�̀`````öاء, لأ

بناء قيم  الرتبية ال�سليمة تتطل̀`````ب اإك�ساÜ الأ

ومه̀`````ارات نحو تر�سي̀`````د ال�ستهÓ∑ وح�سن 

نفاق اللذين يت�سمان بالتعقل والعتدال. الإ

2- مناق�س̀`````ة الطفل باملبل≠ الذي �سيقدم 

له, وö`````̀�Ãوف اجليب, وهل ه̀`````و منا�سب 

لحتياجاته وامليزانية ال�سهرية.

�سي̀`````اء التي  3- مناق�س̀`````ة الطف̀`````ل يف الأ

Bنية اأم م�ستمرة. �سي�سرتيها وهل �سعادته ا

Wف̀`````ال عل̀`````ى التوف̀`````ري  4- ت�سéي̀`````ع الأ

والتكاف̀`````ل الجتماعي, فهو Ẁ`````رق ال†سب§ 

الذاتي والتحكم بال�سلو∑ والذي ي�ساهم يف 

.kة لحقاéتكوين �سخ�سيته النا�س

 ,∑Ó`````̀5- اإدخ̀`````ال مو�سوع̀`````ات ال�سته

وم�̀`````öوف اجلي̀`````ب و�سم̀`````ات ال�سخ�سي̀`````ة 

و�سيكولوجية املال يف املناهè الدرا�سية.

6- اإج̀`````راء املزيد م̀`````ن الدرا�سات حول 

هذه الظاهرة خÓل مراحل النمو املختلفة, 

وعÓقته  ال�ستهÓك̀`````ي  ال�سل̀`````و∑  ودرا�س̀`````ة 

Ãتغريات نف�سية اأخرى يف ال�سخ�سية.

أك̀`````رم زيدان (2005) �سيكولوجية املقام̀`````ر: الت�سخي�س والتنبوؤ والعêÓ. ع̀`````ا⁄ املعرفة, العدد313, املéل�س  1- ا

.âالكوي ,Üدا Bني للثقافة والفنون والWالو

أك̀`````رم زي̀`````دان (2000) �سيكولوجية املال: هو�̀`````س الرثاء واأمرا�س الرثوة. عا⁄ املعرف̀`````ة. العدد 351, املéل�س  2- ا

.âالكوي ,Üدا Bني للثقافة والفنون والWالو

نرثوبولوجية. ترجمة ‹موعة من  ن�سان, املفاهيم وامل�سطلحات الأ 3- �سارلوت �سميå (1998) مو�سوعة علم الإ

أ�ساتذة علم الجتماع. الهيÄة العامة ل�سوؤون املطابع: القاهرة. ا

أ�سم̀`````اء عبد العزيز احل�سني (2002) املدخل املي�̀`````ö اإ¤ ال�سحة النف�سية والعêÓ النف�سي. دار عا⁄ الكتب:  4- ا

الريا�س.

ول. الدار الدولية للن�ö: القاهرة. 5- كمال الد�سوقي P (1998)خرية علوم النف�س,املéلد الأ

6-  Berti ,H and Bombi,A.(1981)The development of concept of mony and its values, 

Child Development,Vol.(8(2).pp1178
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8- Furnham,A. And Thomas.(1984)Adult perception of economic socialization of 

children. Journal of Adolescence,Vol (7) pp 217231-

9- Miller,G (1990)The role of allowances in adolescent socialization, Youth and 

society,Vol (22),pp 137156-

10- Song,B. And Webley,P.(1993)Children saving; A study in the development of economic 

behavior.Lawernce
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أ�سماء عبد العزيز  12- حممد رابí و�سلوى �ساوي (2003).مقيا�س ال�سلو∑ ال�ستهÓكي (الطفولة املتاأخرة). يف : ا

احل�سنيz املدخل املي�ö اإ¤ ال�سحة النف�سية والعêÓ النف�سي }دار عا⁄ الكتب: الريا�س.
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.ÜÉàµ∏d ¢Vô©e Qƒ°†◊ kIƒYO ôYÉ°ûdG ≈≤∏J ÚM

nرnى..
أ عاk ما ا rبد nس�rيnل

..kجديدا nلي�س

رrثُنا اخلالُد هذا pاإ

يدا pلnوت kريفاW ..واملا�سي ُö�ثُنا احلاrر pاإ

يtون يف ُركrنm من الدنيا.. pس�rن nنحُن م

❁❁

ò
.ÒÑµdG ádƒØ£dGh áHhô©dG ôYÉ°T

.´Ó£dG ¿É£ëb ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁
≈°ù«©dG ¿Éª«∏°S≈°ù«©dG ¿Éª«∏°S

Gòg oódÉÿG Éæ oK rQ pEG
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اأقوُل..

 pفيه  nون`````̀ tي pس�rن nم نح̀`````ُن 

nا- sÃُر–

 pهrيnبrن nُكُل جrأ ري يnا nم nق rع nد

فوُل الأُ

.. لكّني nونtي pس�rن nنحُن م

يâُr للدنيا  nعط nلأrا ا`````̀ sنnأ ا

nل sو nالأ nÜاnت pالك

..nل sو nالأ nاء néواله

nل sو nالأ nوال†سياء

يnاعي  nسكو �س�nأ أن̀`````ا ل ا ا

rة nاهnتnيف امل

..lر nد nق

 pليل اإ¤   kيوما ني  nمnل rس�n
أ ا

rة nاهnاملت

.. rêُر rخnأ ا nو�س

ُل  sوn
أ ا  kأب̀`````دا ا ين̀`````ي  nمي يف 

pفrر nح

رn الدنيا.. sوnن

pيفrر nW pالنور nحفيد rìn rربnو⁄ ي

rار nرnات العsي pس� nع sُظوا ُكل pيقnأ ا

rفار uال�س pمن هنا كان اإ¤ اخللد

pُكتُبrل pل kوين.. دارةöُ�rأُن ا

pلُ�س nدrن nوالأ pال�سني pبني �ُسور

لr تnرُقُد nزnت ⁄

ي pلrيnل pعماقnأ يف ا

ُكتُبي..
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pلُ�س nدrن nوالأ pال�سني pُسور� nبني

❁				❁				❁

m يوم nاتP ُحو rس�nأ �سوفn ا

ا nيد pد nج pال†سوء nمن kعا rبد kا nعامل

ى له nعrُد
أ �سl ا pرrع nم kعا rبد nلي�س

ا.. nديد nج nلي�س

❁				❁				❁

pاءö†اخل pالتوتة nâ– nحني ..kÓفW âُكن

عnلâُ حرويف.. rس�nأ ا

,íالفت nى �سورة séهnتnأ كنW âُفkÓ.. ا

pي.. داين الُقطوف pدnزي يف يrنnوك

 nو¤, وي̀`````ا زاد ي̀`````ا ح̀`````روفn ال�س̀`````ورةp الأ

rةnالطفول

يsا nس� n∑عمري ⁄ يكن لولnين, فrر pل تغاد

يsا nتفn
أ لّني WفkÓ باإرثي ال†سخم, WفkÓ, ا nخ

¥µ
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 pبالغيم kÓّل›ُ ∑ُÓامل n§هب

 pالبعيد pه pعامل nبارZ ومنكبيه pس عن يديه† sنف

 pبالغيم kÓّل›ُ ∑ُÓامل n§هب

 pالبعيد pه pعامل nبارZ ومنكبيه pس عن يديه† sنف

 pبالغيم kÓّل›ُ ∑ُÓامل n§هب

 sاملخيم nأ الغب�س فطارn تربl �سوا

ى  يف حنايا الغرفة املÓأ

- p الكثرية pبالكتب – pالنمل pâكبي

رّف قربي,

❁❁

ò
.AGójƒ°ùdG áaÉ≤K ôjóeh ÖjOCGh ôYÉ°T

.»∏Y ™«£e ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁
øjódG øjR ôFÉK .OøjódG øjR ôFÉK .O

Ö````````◊G ÉjÉ```````°Uh
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تr اأنفي عطورl كنâُ اأعرُف اأهلها;
عباأ

 : pفاءZ  فهم�سâُ بنيn ال�سحو والإ

 ? rعادت rهل -

وعاد ال�سوت:

 ! rمن املا�سي اأحد rيرجع ⁄ -

 هب§n املÓُ∑ وها هو Pا يحّدُق بي 

 :kويهم�ُس حانيا

 nيا �سغريي rقم -

أبلuُغُه!  اإنs عندي ما ا

  pالطويل pالتعبى من ال�سهر nجفوين âُفرك

 :kرة pساخ� nسفتاي� râم sتب�س

!?
m
- مl∑Ó يف �سدوم

�ُس?! pُة والو�ساوÄاإّنها اخلمُر الردي

!?
m
- مl∑Ó يف �سدوم

�ُس?! pُة والو�ساوÄاإّنها اخلمُر الردي

!?
m
- مl∑Ó يف �سدوم

 pيف نوم âُ`````̀بZو , pوا�ست̀`````درُت اإ¤ اجلدار

 mريبZ

 : nقال 

éلُها  uهي ب†سع اأفكار ت�س .. rُقم -

واأم†سي,

 ! rدnب
∑n لÓأ pاإ¤ جوار sلXلن اأ 

 mيف ُحلم âُل�س sاأين âُأيقن ا

أو....?  , ا m∑Óسوى م� nلي�س n∞أّن ال†سي وا

 mيف ُحلم âُل�س sاأين âُأيقن ا

أو....?  , ا m∑Óسوى م� nلي�س n∞أّن ال†سي وا

 mيف ُحلم âُل�س sاأين âُأيقن ا

عn فكرتي:  nWوقا

 uاحُلب uÜnر çُبل اإنني مبعو -

 nك pفانه†س من �ُسبات

وانت†سي قلماk و�سéّلr ما اأقوُل; 

,kملتاثا âُوجل�س

 pرفتي ال�سغريةZ nي†سيءُ ف†ساء

وجُه زائريn اجلميُل:

; فاع�س≤n ما اأردتn وما  p̂ - احلبt روìُ ا

 nâا�ستطع

 tفيمن –ب kّسدا�› nله فاإ‰ا تهوى الإ

هp يف وجهp من تهوى  pبهائ nنور ُö�واإ‰ا تب

ولي�سn اإليهp من درmÜ �سواها 

لي�سn اإّل عربn عينيها الو�سوُل!! 

أبتي, ولك̀`````ن الن�ساءn كحقل  - �سéّل̀`````âُ يا ا

       ; mفاكهة

 tاحللُو واملر n∑هنا

 tيُطل åُاخلبي

ُن اجلليُل  nس� nواحل

- هذي اإPاk ثاين الو�سايا: 

 nأو تلك ه̀`````ا, ا pن rس� ُ pحل nتلك âُاأحبب rل تق̀`````ل 

ينُق�ُسها اجلماُل

أةp اإل احل�سن فلي�سn يف املرا

 nâأفُردي ُ ا pö`````̀�تب nول�س̀`````وف kحدق جي̀`````دا

 sهنnوراء

ا اإيزي�س  nÃوع�سرتوت ور

 sيف احلب يف اأح†سانهن râُم

و�سوفn نكتُُب يف �سÓّéتp ال�سما: 

نعمn القتيُل!! 

أبتي  - دّونâ يا ا

- ودّون:

kعادّيا nقد ترى نف�سك -
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 ككل النملp من حولك ي�سعى

ل “ّيز∑n املواهب, 

ل الرثاء 

ول الو�سام

; �ستك̀`````ون اأنâ الكون,كل  r∞تخ Óف

mأة الكون لمرا

تخّبÄها الف�سول. 

أبتي  - �سéّلâ يا ا

: rلéّو�س -

 mمن رجال nك`````̀ أبغ†سn عندn رّب لي�̀`````سn ا

 rلن�ساء لهم

لُه ناُر  pتغ�س ⁄ ; nيعي�ُس الُعمر mومن قلب

 uاحُلب

تُُه ال�سموُل  nر rم nهُ خ rر pك rتُ�س 
r⁄

 âُدّون -

 :kاPاإ r∞ pاأ�س .. nال�سنيع nâاأح�سن -

 !kتناُم وحيدة kأة ل ترت∑p امرا

فالرtÜ يغفُر ما ارتكبnâ جميعnُه 

 mموحودة mجميل̀`````ة pمن  نداء nك`````̀ nاإل هروب

 n∑تدعو

رهُ  nط pيُعّتُ≤ ع mمن ورد tفرnت n∞كي

واإ¤ متى??  

z!فيها قليُل rُكم pو}مقام

rن
واعلمr باأ

 pالعا�سقات pمن دموع nر nاأخط nل �سيء

 pتذرُف الدمعات nأنثى –ّبك فÓ تدعr ا

اإنكn لو فعلnâ ف�سوفn –رقكn الدموُع 

! و�سوفŒ nرفكn ال�سيوُلُ

 mمةéكن tُك امل�سعnلnامل nوتنّهد

:kو توّقدت عيناهُ �سوقا

نrها  nع nك pللكون اأن يلهي rل تدع -

ُكلsما Zّو�سnâ يف خلéانها 

اأوPبnâ يف ع�سلm حماهُ النحُل 

 pالُغزاة pمعW من

 mمن اأحد nلي�س pالب�سيط̀`````ة nلها: فوق rوق̀`````ل

�سوانا 
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ُع  pمواهُ ترج هاهي الأ

ثم ينك�سُ∞ الرتاÜُ, ال�سخُر 

 pالعينني nيا حلوة mءُ خليقة rدnب

 pيديك nُم املطروُد.. بني nد
B هذا ا

ُم التائ̀`````ُه يغف̀`````و كالغ̀`````زالp على  nد
B ه̀`````ذا ا

 pك pسفوح�

 p∑ريZ ¤لُه اإ nاإنه املكبوُل لي�س

أو �سبيُل...  درlÜ ا

لّيها  pح nن تبيع
- ثُّم حاPرr يا �سغرييn اأ

جلك! أةl لأ امرا

ن تبيعn عطورها.. 
اأ

به̀`````ذا  اأ�سحي̀`````ة   sُكل يرف†̀`````سُ   tÜفال̀`````ر

 ... pمéاحل

اأ�سحية تهزt ركائز الدنيا 

وينت�ö الذبوُل!

فعnُل 
أ - ل ل�سâُ ا

 ..nالغرية pواحذر -

ها  pقد يُدميك ن�سُل دهائ

 ! pاحلقد pيف حقول ∑nفرتى فوؤاد

 lبارد lأةُ احل�سناءُ نبع هذي املرا

 !? nطا�س pيُغري الع

 nâمنُه وما ارتوي nâبö�

 pباملاء lخرBيحلُُم ا nو�سوف

 ? pعلى اجلمال pالنمري pبالنبع tهل �ستفر

 Üُاéاحل nُفك pوهل �سي�سع

مr الرحيُل?! 
أ         ا

 pال�سماء nكnيا مل âُدون -

! tيفر kحرفا rدع
أ و⁄ ا

... بالكلمات ياولدي–  n∑كّف̀`````ا âتبارك -

تدّونها 

 nوتطلقها اإ¤ الدنيا– تعي�ُس الدهر

يهرÜُ من Wريقكn مارُد املوتp الثقيُل. 

دخلP râوؤاباُت ال�سباpì من ال�ستارة... 

�سياء من حو›..  وار“â جذ¤ على الأ

ُة لل†سياء..  nالع�سافريُ اللهوف âو�سق�سق

كاأنها– ال�ساعةn قدr قدمpâ اإ¤ الدنيا... 

 !!! pا�سWعيوين التعبى عن القر âُرفع

 !?? tالزائُر العلوي nأين ا

كي∞n م†سى?

هp الذهبي..  pجناح n∞رفي nع rم nس�
أ و⁄ ا

 ... pل pبالقف lبابي مو�سد

كي∞n اأتى?? 

 ... kقلبي احلرياُن ثانية nب�ّسمnت

و“تمn لهéاk بال�سكر...  

 ....kلقاW ع�س -

أّيها ال†سيُ∞  وزرr يا ا

النبيُل
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 âو¤, اإن كان ت�ساءل م�سطف̀`````ى وهو يرت�س∞ من فنéان القه̀`````وة ر�سفته الأ

?âالق�سة قد انته

.z!اأجابه يو�س∞ عبد اˆ: }نعم.. ولكن هنا∑ اإ�سافة

 .zين دقيقةö�هاتها, ولكن اأرجو اأن ل تطول.. فاأنا على موعد بعد ع{ 

 âسافة فكان� أ�سه وقال: }ل باأ�سz. ثم تابع: }اأما الإ  هز يو�س∞ عب̀`````د اˆ را

يام اإن كان 
عن ثÓثني ال�سنني املا�سية عندما كان �ساباk.. ⁄ اأعرفه يف يوم من الأ

❁❁
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 kأبدا أ�ساأله ا أن̀`````ا ⁄ ا من اأ�سحاÜ ال�سهادات. فا

أPك̀`````ر: كان يف كل  مر.. ولكني ا عن ه̀`````ذا الأ

و�ساع ال�سيا�سية  نقا�ساتن̀`````ا, اإن كانâ حول الأ

Bراء بعيدة كل  أو الق†ساي̀`````ا الجتماعي̀`````ة, Pا ا ا

راء ال�سائدة يف تلك  Bف̀`````كار وال البعد عن الأ

أو نزعة  Bراء لي�̀`````س فيها انغ̀`````Óق ا املرحل̀`````ة. ا

تقليدية تقوم على الفه̀`````م والتحليل. عÓوة 

على ه̀`````ذا كان �ساعراk.. فه̀`````و بعد اأن ينهي 

حديث̀`````ه كان يق̀`````ول ›: }يف امل̀`````رة القادمة 

�ساأجلب ل̀`````ك بع†س ق�سائ̀`````دي, لتقراأها › 

أن̀`````ا اأحياناk اأ�öق من  وتب̀`````دي راأيك فيها.. فا

أو  كتب �سعراk ا الزم̀`````ن بع†ساk من حلظات̀`````ه, لأ

ما �سابهه. اأخف̀`````∞ بذلك عن نف�سي املعاناة 

 âثم كان يبت�سم › ويتابع: }ل�س .zوال†سغوط

�ساعراk.. ولكن̀`````ي, كما يقال, اأحاول اأن اأكون 

.z..أو �ساعراk, ا

ي�سكâ بعد اأن يلéمه اخلéل, ثم مي†سي 

عني.

خÓل ال�سن̀`````وات الثÓث̀`````ني التي عرفته 

ألت≤ ب̀`````ه اإل عدة مرات, كان يف�سل  فيها, ⁄ ا

خرى �سنوات, حت̀`````ى اإن املرة  بني امل̀`````رة والأ

أيته فيه̀`````ا, كان قد م†سى  خ̀`````رية الت̀`````ي را الأ

على لقائنا الذي قبله اأكرث من �سâ �سنوات. 

كان يف كل م̀`````رة التقيت̀`````ه فيها يبت�سم ›, ثم 

 ö�ولد. وي�ستف ي�ساألني عن حا› واأحوال الأ

 âاإن كان̀`````وا مبدعني مثلي? ث̀`````م ي�ساأل اإن كن

اأكتب اأعمالk جديدة يف الق�سة والرواية? ما 

يلب̀`````å اأن يخربين باأنه قراأ › ق�سة يف ‹لة 

(…) منذ عدة �سهور. 

 kل حديث̀`````ه هذا يظ̀`````ل ‡�سكاÓ`````̀كان خ

براح̀`````ة ي̀`````دي, ل يرتكه̀`````ا, رZ̀`````م حماولتي 

 kاملتكررة ل�سحب ي̀`````دي من يده, كان حري�سا

أم̀`````ا عندما ينتهي  اأن يبقيه̀`````ا بني اأ�سابعه. ا

من ت�ساوؤلته فاأ�ساأله ع̀`````ن اأحواله املعا�سية, 

واأحوال اأولده.

كان يبت�سم باأ�سى ويق̀`````ول: }ل باأ�س بها. 

اإل اإنه̀`````ا لي�سâ على ما ي̀`````رامz. ثم ي†سي∞: 

حوال املعي�سية  }اأنâ تعرف لقد اأ�سبحâ الأ

�سعب̀`````ة, والعم̀`````ل, خا�سة }ال�سنع̀`````ةz التي 

اأعم̀`````ل فيها, تقوم على موا�سم, اأحياناk تكون 

مربح̀`````ة جداk, واأحياناk اأخرى ل تكفي كفاف 

العي�س, ه̀`````ذا اإ¤ جانب ق�ساوتها ومردودها 

 .zامل̀`````ادي الذي ل يوازي التعب املبذول فيها

ث̀`````م ي†سحك ويتابع: }ولكن لي�س باليد حيلة, 

فهي }ال�سنعةz الوحيدة التي اأجيدها.. اإنها 

 åما يلب ,âثم ي�سك .zباء Bجداد وال �سنعة الأ

اأن يتاب̀`````ع: }اˆ يرحم وال̀`````دي. لقد اأخربته 

أري̀`````د اأن اأكمل تعليمي. فكان  اأكرث من مرة: ا

املرحوم يغ†سب ويرد علي: �سنعتنا Pهب اإن 

عرفنا كي∞ نخل�س لها. ثم اإن التعليم الذي 

 kيام تقليدا تتح̀`````دç عنه ⁄ يكن يف يوم من الأ

.zعن جد kأبا يف اأ�öتنا ا
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كان ي�سك̀`````â وكل واحد 

 åخر, ما يلب Bمنا ينظر اإ¤ ال

بعد قليل اأن ي�سعر كÓنا باأن 

احلدي̀`````å قد ن†س̀`````ب بيننا, 

⁄ يع̀`````د لدينا �سي̀`````Å ن†سيفه 

لهذا  تبادلناه.  الذي  للحوار 

كان ي�سد عل̀`````ى يدي التي ⁄ 

يكن قد تركه̀`````ا, ي�سد عليها 

Ãحبة وهو يبت�سم ويقول › 

مذكراk: }ل بد اأن اأجلب لك 

الق�سائد التي كتبتها.. اأريد 

منك اأن تقراأها ›, وتقدم راأيك فيها.. فاأنا 

.zدبي أث≤ بذوقك الأ ب�öاحة ا

اأقول له: }هذا لط∞ منكz. ثم اأ�سي∞: 

أنا –â اأمر∑. اجلبها متى تريد �ساأقراأها  }ا

ب̀`````كل عناية وحمبةz. ثم يذهب كل واحد منا 

يف Wري≤..

ألقاه  وهكذا ما اأن “ر عدة �سنوات حتى ا

من جديد, فاأ�ساأله بع̀`````د التحية عن اأحواله 

واأحوال اأولده.

كان ي†سحك بحرê: }لول �سيء من التفاوؤل 

الذي اأح�س به لقلâ لك, اإنه و�سع �سيء, اإل 

اأين رZ̀`````م Pلك اأنظر اإ¤ احلي̀`````اة ب�سيء من 

ولد هم الذين  ولد .. نعم الأ مل. ولكن الأ الأ

 .z!حيان يفقدوين حب احلي̀`````اة يف بع†س الأ

ر�س, ث̀`````م ما يلبå بعد  يط̀`````رق وجهه اإ¤ الأ

أ�سى ويتابع:  حني اأن يرفع̀`````ه اإ› ويف عينيه ا

أمن̀`````ي نف�سي بحياة  }عندما تزوج̀`````â كنâ ا

رائعة �ساأ�سيده̀`````ا رZم كل الظروف ال�سعبة 

ولد, حتى  التي –ي§ بي, وم̀`````ا اأن ياأتي الأ

اأدفعهم اإ¤ العلم دفعاk, �ساأحاول اأن اأبعدهم 

عن }ال�سنعةz التي اأرهقتني و�سممâ حياتي. 

جداد, اإل اإين  باء والأ Bهي �سنع̀`````ة ال íسحي�

أود اأن اأقط̀`````ع ن�سل هذه }ال�سنعةz من  كنâ ا

اأ�öت̀`````ي.. يéب اأن يدر�̀`````س كل واحد منهم, 

 çنا نعم يéب اأن يدر�س اجلميع.. خا�سة الإ

ن ال�سهادة, خا�سة اإن كانâ جامعية,  منهم, لأ

أة من Xل̀`````م الرجل وع�سفه, ومن  –مي املرا

 kÓقلي âسك� ,z..ولك̀`````ن .kأي†سا Xلم احلي̀`````اة ا

�س̀`````∞, رZ̀`````م كل حماولتي  وتاب̀`````ع: }م̀`````ع الأ

ولد موقفاk معادي̀`````اk للعلم! اأف†سل  وق̀`````∞ الأ
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واحد منه̀`````م ⁄ يح�سل �سوى عل̀`````ى ال�سهادة 

عدادي̀`````ة, اإنه احلß.. حظي هكذا.. منذ  الإ

ولد, هذا Pهب  بداية حياتي.. لقد ت�öد الأ

اإ¤ اخللي̀`````è وPا∑ اإ¤ اأوروبة واBخر �ساع يف 

ناç فخطفن مع  املقاهي واحلانات.. اأما الإ

اأزواجه̀`````ن لي�س باأف†سل م̀`````ن حظي يف هذه 

احلي̀`````اة املقيت̀`````ةz. قاWع نف�سه ث̀`````م �ساألني: 

}�سمعâ اأن اأولد∑, بÓ ح�سد, ح�سلوا على 

.z?اأف†سل ال�سهادات اجلامعية

ابت�سم̀`````â ل̀`````ه وقل̀`````â: }لي�̀`````س اأف†س̀`````ل 

ال�سه̀`````ادات. ولك̀`````ن جميعه̀`````م ح�سلوا على 

.zسهادات جامعية�

أنا.. اأح�سد∑  أ�سه وقال: }مربو∑. ا هز را

واأح�س̀`````د اأي اأÜ ا�ستط̀`````اع اأن يعل̀`````م اأولده 

تعليماk عالياk حمرتم̀`````اzk. ثم قال: }ولكن.. ما 

اأحمد اˆ عليه, اأن جميعهم, يق�سد اأولده, 

يت�سفون بالأخÓق احلميدة, وهم يفرقون ما 

.zمر يعزيني بني احلÓل واحلرام.. فهذا الأ

 kأي†سا قل̀`````â ل̀`````ه: }ه̀`````ذه اخل�سال ه̀`````ي ا

أنواع ال�سه̀`````ادات. ففي هذا الزمن  ن̀`````وع من ا

ن�سان  الرديء يا �ساحبي من ال�سعب على الإ

.zعلى كرامته ßاأن يحاف

أ�سه وهو يبت�س̀`````م ›. ثم �سد على  ه̀`````ز را

راحة يدي قائ̀`````kÓ: }لقد قراأت لك ‹موعة 

.zخرية ونة الأ Bق�س�س جميلة يف ال

�سكرته عل̀`````ى بادرته هذه ثم قلâ: }هذا 

 Çأن̀`````ا فخور بك كقار م̀`````ر ي�سعدين جداk, ا الأ

.z‹

 âلو كن âأ�سه ث̀`````م قال: }“ني Xل يهز را

عطيك اإياها من  اأحم̀`````ل بع†س ق�سائ̀`````دي لأ

�س∞ ⁄ اأكن  أج̀`````ل اأن تقراأها ›. ولكن مع الأ ا

ألقا∑, لو كن̀`````â اأعرف, حلملتها  أتوق̀`````ع اأن ا ا

.zمعي اإليك

.zله: }كما يقال, خريها بغريها âقل

أ�سه وقال: }�سحيí.. ولكنها قدمية,  هز را

 kاÄاأق�سد الق�سائد, فاأنا منذ مدة ⁄ اأكتب �سي

جدي̀`````داk.. ولكن ال�سعر دائم̀`````اk يعي�س معي. 

.zاأكون åويتنقل حي

 .zله: }هذا اأمر جيد âقل

 kوه̀`````و يتمنى لقاء قريبا kهز يدي مودعا

بيننا.

.zˆله: }اإن �ساء ا âقل

تابع يو�س∞ عب̀`````د اˆ: }مر على لقائي 

خ̀`````ري به عدة �سن̀`````وات, ل اأPكر مقدارها,  الأ

ولكن̀`````ي على قناعة باأنها ل تقل عن ع�öة.. 

أن̀`````ا عندما لقيته, وكان Pلك يف �سوق �سي≤  فا

أم̀`````ا كي∞ و�سل̀`````â اإ¤ ال�سوق املعتم  معتم. ا

أنه ال�öود  هذا فÓ اأعرف, ولكن̀`````ي اأعتقد ا

لZري? راأيâ نف�سي وجهاk لوجه مع �ساحبي: 

}من?z. هت̀`````∞ بي. ثم هرع اإ› م̀`````اداk يديه 

أ�ساأله: ماPا تفعل  أنا ا باŒاهي. و�سلâ اإليه وا

هنا? �سحك وقال: }هنا املكان الوحيد الذي 



OÉ``````````eQh OQh

189 2011  •ÉÑ`````````````°T    569  Oó`````````````````````©dG569  Oó`````````````````````©dG569

اأزوره بحك̀`````م احلاجة, فهو م̀`````كان تب†سعي 

�سبوع̀`````ي.. للبيzâ. ثم Zم̀`````زين و�ساألني:  الأ

.z?ا دفعك لهذا ال�سوقPما âولكن اأن{

ابت�سم̀`````â له حمرجاk وقلâ: }لو اأخربتك, 

.z!قد ل ت�سدق

Xل يبت�سم وهو مي�س̀`````ك براحة يدي ثم 

.z..قال: }هات اأخربين

اأجبت̀`````ه: }ال�̀`````öود.. نع̀`````م ال�̀`````öود ي̀`````ا 

 íساحب̀`````ي.. لعن̀`````ة اˆ عليه.. لق̀`````د اأ�سب�

 âثم تابع .zخ̀`````رية ونة الأ Bفة حيات̀`````ي يف الBا

أتوجه اإ¤ مكان ما.. ولكني فéاأة  مو�سحاk: }ا

.zkخر “اماBاأجد نف�سي يف مكان ا

ألن̀`````ي: }هل هذا له  أ�س̀`````ه وقال ي�سا هز را

.z?بداع اأم عÓقة, اأق�سد �öود∑, بحالة الإ

.zحيان هو كذلك اأجبته: }يف معظم الأ

بداع  ق̀`````ال Wالباk: }هات اأخ̀`````ربين عن الإ

اجلدي̀`````د الذي دفعك اليوم اإ¤ هذا ال†سياع 

.zأيتك فيه الذي را

�س∞. هذه املرة ل  �سحكâ وقلâ: }مع الأ

.zبداع عÓقة لها باأحوال الإ

�س∞. كان بودي  أ�سه وقال: }مع الأ ه̀`````ز را

م̀`````ر Zري م̀`````ا اأخربتني ب̀`````هz. ثم  ل̀`````و كان الأ

ولد,  �öة, الأ أح̀`````وا›, الأ تاب̀`````ع ي�ساألني عن ا

ال�سحة.. اأجبته عما �ساألني ب�سورة عامة ل 

تفا�سيل لها. ثم �ساألته: }واأنâ, هات اأخربين 

.z?∑عن �سوؤونك واأمور

 Pأ�ستا Xل ينظ̀`````ر اإ› WويkÓ ثم ق̀`````ال: }ا

يو�س̀`````∞, لن ت�سدق اإن قل̀`````â لك: اأن اأموري 

نها باتâ ل تختل∞  اخلا�سة ⁄ تعد تهمني, لأ

أنتمي اإليهم,  عن اأحوال معظم النا�س الذين ا

اأق�سد اإ¤ فÄتهم.. كد و�سقاء من اأجل حياة 

كرمي̀`````ة, و�öاع قوي ومري̀`````ر �سد ال�سقوط 

أ.. هذا هو حا›.. ولكن  �سوا والنزلق اإ¤ الأ

أ�ستاP: هذا اخلراÜ الذي  ما يهمني اليوم يا ا

مر الذي  ل يريد اأحد اأن يوقفه! هذا هو الأ

مر الثاين  أع̀`````اين منه اليوم واأفكر ب̀`````ه.. والأ ا

خرية,  ونة الأ Bال̀`````ذي بداأت اأعاين من̀`````ه يف ال

فهو خراÜ الروì قب̀`````ل خراÜ اجل�سدz. ثم 

أنه̀`````ى كÓمه ب�سوت حزين: }هذا هو حا›,  ا

حال املوات امل�ستمر من̀`````ذ اأكرث من خم�سني 

.zPأ�ستا �سنة يا ا

أدار Xهره › وم†سى من  �سد على يدي وا

دون اأن يودعني, م†سى عني كاأنه ل يريد اأن 

اأرى الدم̀`````ع الذي ملع بني اأهدابه, م†سى بني 

Pه̀`````و› وخيبتي, اإل اأين ⁄ اأدعه يبتعد عني, 

ف�öخâ به اأن يرجع..

توق̀`````∞, ثم التف̀`````â اإ› ينتظ̀`````ر مني اأن 

أ�ساأل فيه �سوى  أل̀`````ه. اإل اأين ⁄ اأجد �سبباk ا أ�سا ا

أنا الذي ⁄ ياأخذ  اأن يحدثني ع̀`````ن ق�سائده, ا

أم̀`````ر كتابة �ساحبي لل�سعر على حممل اجلد  ا

يام! يف يوم من الأ

قطب ما ب̀`````ني حاجبيه وق̀`````ال ي�ساألني: 
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}ق�سائد! اأي ق�سائد تق�سد?z. ثم ا�ستدر∑ 

وقال, بعد اأن ابت�سم ابت�سامة مريرة �ساحبة: 

أم̀`````ا زلâ تذك̀`````ر حديثي ع̀`````ن ال�سعر? لقد  }ا

 ìن�سيت̀`````ه من̀`````ذ زمن بعي̀`````د. ⁄ تعد ل̀`````دي رو

 .z..عني على كتابة ال�سعر والق�سائد وéت�س

نه كان قد دار  خرية منه, لأ أ�سمع الكلمة الأ ⁄ ا

ح̀`````ول نف�سه وم†سى متابع̀`````اW kريقه يف تلك 

ال�سوق املعتمة حتى اختفى عن عيني.

أنهى يو�س∞ عبد اˆ حديثه. قال  عندما ا

له م�سطفى: ق�سة �ساحبك هذا Zريبة! ثم 

خري  �ساأل: كم من الزم̀`````ن مر على لقائك الأ

به?

اأجاب̀`````ه يو�س∞ عبد اˆ: من̀`````ذ اأكرث من 

�سنة.

ت�ساءل م�سطفى ب�س̀`````يء من املزاì: عن 

م̀`````اPا �سيحدثك يا ت̀`````رى اإن قابلك يف املرة 

القادمة?.

اأẀ`````رق يو�س∞ عب̀`````د اˆ واأجاÜ ب�سيء 

أبداk. لقد راأيâ اليوم  من احلزن: لن يلقاين ا

ورقة نعيه معلقة على حائ§ املقهى.

ارتب̀`````ك م�سطفى ثم قام ع̀`````ن الكر�سي 

و�سيء من احلزن يéوÜ �سدره, وم†سى عن 

يو�س∞ من دون كلمة وداع.

¥µ
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( 1 )

⁄ ت�ست̀`````در, لو فعلP âلك لبكيâ, كثريون هم الذين ي�ستديرون, يرون الدموع 

Bبائهم, اأمهاتهم, ي†سعفون اأمام جÓل حلظة الوداع, تخور العزائم,  يف حماج̀`````ر ا

بواÜ اخل�سبّية, هكذا.. ت�ستعل الذكريات.  ترتفع دّقات القلوÜ, واأمام الأ

 م†سيnnâ واثقاk من خطا∑, كّل ما تتذّكره من اأحداç تلك اللحظات املوجعة, 

❁

ò
.…Qƒ°S ¢UÉb

.»ÑMôdG QƒfCG ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁
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أّنه̀`````م كانوا وراء الباÜ, لكّنه̀`````م ما لبثوا اأن  ا

خرجوا من̀`````ه.. يتبعونك بخطاهم, يتابعونك 

باأعينهم, ويحيطونك بعواWفهم النبيلة. 

 Üير باö� أّنك ⁄ ت�ستدر, لكّن ‚حâ يف ا

أPني̀`````ك, م�سى وراء∑,  ال̀`````دار Xّل مقيماk يف ا

أنفا�سهم  أح̀`````اط بك كم̀`````ا ا كم̀`````ا اأ�سواتهم, ا

و�سورهم. 

ي�ساألونك: 

ل �سماع̀`````ه من الأحلان  }ما ال̀`````ذي تف†سّ

 z!?اينZ والأ

 ,kأّنك ⁄ تّدخر جهدا ه̀`````م مدركون “اماk, ا

أج̀`````ل اكت�ساف العا⁄,  ول م̀`````الk, ول وقتاk من ا

والتéدي∞ يف بح̀`````ور لغات̀`````ه, والغو�س اإ¤ 

مكامن مو�سيقاه. 

جابة, وهم على دراية  تتاأخر قليkÓ يف الإ

أكي̀`````دة باأّنك Œي̀`````د العزف عل̀`````ى اأكرث من  ا

Bل̀`````ة مو�سيقّية, يغبطون̀`````ك على موهبتك يف  ا

الغناء. 

ل يخفى عليه̀`````م �سيء من �سريتك, حّتى 

Pا∑ ال̀`````ذي اأردت اأن تخفيه عنهم, لكن.. يف 

 kالباZ ..أيقونات كثرية, ومواقع �سرية كّل رجل ا

ما تبقى ع�سّية على الو�سول. 

أ�سبه Ãا�سات ثمينة حماWة بال�سواد,   هي ا

واحلّمى, والوجع. 

جابة - تاأّخر∑ - ل  تتاأّخر كث̀`````رياk يف الإ

مينعه̀`````م من تكرار ال�سوؤال – نف�سه - تعرف 

̀`````داk م̀`````ا يتوّقعون �سماعه من̀`````ك, Œيبهم  جّي

ب�سéن: 

 z!.دارنا Üير باö�{

 z!.هذا ما ل يتوّقعه اأحد{

( 2 )
يف جل�س̀`````ة خا�س̀`````ة ل̀`````ك م̀`````ع مو�سيقار 

‰�ساوي معروف, كنâ ق̀`````د اجتمعâ به يف 

 ìرW يف nام̀`````رتZ (كارل̀`````و فيفاري) مدين̀`````ة

�سوؤالك: 

أت̀`````ي يوم يتمّكن فيه اأحد العباقرة  }هل يا

املخرتع̀`````ني من ت�سميم جهاز اإلكرتوين يقوم 

 z!?.ن الذاكرةWيل اأ�سوات ت�ستوéبت�س

يده�̀`````س �سوؤال̀`````ك املو�سيق̀`````ار ال�سدي≤, 

فيطرì عليك �سوؤالk اBخر: 

�س̀`````وات, تري̀`````د ا�ستخÓ�سها من  أّي الأ }ا

 z!?يره≤ الذاكرة èيéس�

 :kاöّ�متح ,kيبه متلهفاŒ 

 âالذي خرج - Üدارنا – البا Üير باö�{

 z.Üو⁄ اأزل يف قب†سة الغيا ,kمنه يوما

ترفع النّظارة ع̀`````ن وجهك, ت†سعها على 

Wاول̀`````ة ‹̀`````اورة, Œ̀`````ري لرقبت̀`````ك “ارين 

(�سويدّية) ترّدد يف داخلك: 

}كّل ه̀`````ذه التمارين, الت̀`````ي تعلّمتها منذ 

 èل تعال Pال�سغ̀`````ر, ل تفي̀`````د∑ يف �س̀`````يء, اإ

 z.مناقري الرقبة بهذه الطريقة
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 ه̀`````ذا لي�س كÓم̀`````ك - اإّنه 

-!.èم الطبيب املعالÓك

بعيداk عن �س̀`````در∑, تدفع 

 âبالطاول̀`````ة اخل�سبّية, التي كن

قد �سنعتها من اأخ�ساÜ �سق∞ 

البي̀`````â, الذي هّدمت̀`````ه, لرتفع 

مكانه �öح̀`````اk يلي≤ بغرور∑.. 

تق̀`````∞ منت�سب̀`````اk.. رافعاk يديك 

أ�سك, ت�ستدير قليkÓ اإ¤  فوق را

اليمني, ثّم اإ¤ الي�سار, اأكرث من 

م̀`````ّرة تكّرر ال�ست̀`````دارة, “�سي 

على Wرف ال�سéّ̀`````ادة الكبرية, 

 ìö�الت̀`````ي تتو�ّس§ �سال̀`````ون ال

اجلدي̀`````د, تع̀`````اود النظ̀`````ر اإ¤ 

ال�سور الت̀`````ي ثبتâ بعناية على 

ّول  اجل̀`````دران, كاأّنك تراه̀`````ا لأ

مّرة, ال�سورة الكب̀`````رية, ت†سّم العائلتني, اأهل 

العرو�س̀`````ني, بéوارها �ساعة حائ§ ت�سري اإ¤ 

العا�̀`````öة ليkÓ. على بع̀`````د اأقّل من مرت واحد 

منه̀`````ا, تبدو �سورة اأخيك, Pا∑ ال�ساÜ الذي 

.kين عاماö�مات منذ اأكرث من ع

 ه̀`````ي �سورة كنâ ق̀`````د التقطتها له اأمام 

أ�سهر فنادق جبال  باÜ م�سعد يف واحد من ا

(التاترا) يف جمهورية (�سلوفاكيا). 

أن̀`````â من�سغل يف ا�ستعادة Pكريات   بينما ا

أو  قدمية لك مع اأخيك, ت̀`````دور �سبع مّرات, ا

اأكرث, ويف كّل ا�ستدارة لك, يقع ب�ö∑ عليها, 

أّنها �سورته اليتيمة.  فرتاها, كما لو ا

أّن ال�س̀`````ورة لك, وقد  يظ̀`````ن الزائ̀`````رون ا

 kم†سطّرا âل�س âام فتّوتك, اأن`````̀ أّي اأُخذت لك ا

أو اأن تق�ّس  أو اأن تو�س̀`````í له̀`````م, ا اأن ت�̀`````ìö, ا

عليهم �سيÄاk, يُقال: 

 z!.ìاإّل على من يرو ìما برتو{ 

أّنها:  واأنâ ترى ا

 ⁄Óاإّل على من يحملون ال�س ìما ب̀`````رتو{ 

 z!..بالعر�س

̀`````م – بالعر�س – وحملته  لقد حمل ال�سلّ
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.kمواربا - âاأن –
أ⁄ يح̀`````ن وقâ ا�ستبدال (براويß) �سور  }ا

خوة والوالدين. ?!z ت�ساأل نف�سك  ولد والأ الأ

اأكرث من مّرة. 

( 3 )
 Üبا í`````̀تفت ,êأت̀`````ي �س̀`````وت من اخل̀`````ار يا

ال�سال̀`````ون الذي كنâ ق̀`````د اأو�سدته لتحب�س 

حرارة املدفاأة. �öيع̀`````اk.. تتéه اإ¤ املطبخ.. 

تفتí باب̀`````ه احلديدي البارد.. ت�سفع وجهك 

أنوار  ريZ íربّية حمّملة بحّبات مطر ثقيلة.. ا

م�سابي̀`````í ال�öفات القريب̀`````ة تت�ساق§ على 

اأوراق الليم̀`````ون اخل†̀`````öاء.. ياأ�ö∑ م�سهد 

اZت�ساله̀`````ا بال†س̀`````وء واملطر.. تلتم̀`````ع اأوراق 

�سéرة (الكريف̀`````ون) العري†س̀`````ة, كما املرايا 

امل�سقولة �ساّبةk ملعانها الربيء فوق بركة املاء 

– تلك - التي ت�سّكلâ فوق قبو النبيذ – Pا∑ 

القبو - الذي ⁄ تنته من اإ‚ازه بعد.

 â– êة.. اأن تخر`````̀  ت̀`````راود∑ فكرة فتّي

̀`````ات املط̀`````ر, لتقط̀`````∞ كعادت̀`````ك ثم̀`````ار  حّب

الليمون.. لكّن Zزارة املطر املت�ساق§ “نعك 

 Üبا íاملطبخ.. تفت Üتغل≤ با ..êمن اخل̀`````رو

الثÓّجة.. يقع اختيار∑ على �سوربة العد�س, 

ل لديك يف ف�سل ال�ستاء. فهي الطب≤ املف†سّ

( 4 )
 رنني الهات∞.. يقطع عليك تاأّملك. اإّنه 

�سوت الّنéار: 

}هل اأعéبت̀`````ك فكرت̀`````ي.. فاقتنعâ بها 

 z!? الÔسّيدي اجل�

}- ما �ساء اˆ.!-

ف†سل لو ا�ستخدمâ مكان  ألي�̀`````س من الأ  ا

أّن  أم ا ̀`````ة, ا هذه الكلمة م̀`````ا يقابلها يف العربّي

اأ�سحاÜ املهن يف بÓدنا راحوا يحذون حذو 

التé̀`````ار, الذين ي�ستوردون مÄ̀`````ات املفردات 

 z.مّية يف كّل عامéع الأ

 kأ الفم اأكرث, لي�س مهّماÓ“ ال..! اإّنهاÔج{

 z!?بفكرتي âيا �سّيدي, هل اقتنع

بع�سبّية Œيبه: 

 z!?ال يقتنع بغري فكرتهÔوهل من ج{

̀`````ك ل تر�سى  أّن أفه̀`````م م̀`````ن كÓم̀`````ك, ا }ا

 z.kÓبدي

 z!.رّي راأييZلك اأكرث من مّرة, لن اأ âقل{

}لكّن هذا ي�سّوه منظ̀`````ر البيâ.. اأق�سد 

 z.مدخله

أي†س̀`````اk بابي,  }البي̀`````â بيتي, والب̀`````اÜ.. ا

أن̀`````ا مرت̀`````اì لروؤّية هذه القط̀`````ع اخل�سبّية,  وا

 Üالبا íاوره.. اأخربين متى �سي�سب`````̀Œ وهي

 z!.kاجلديد جاهزا

مر – لك ما ت�ساء  }مادمâ قد ح�سمâ الأ
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 ìلكن ل تن�س اأن تو�سي العمال يف ال�سبا -

برفع القطع اخل�سبّية املتبقية من باÜ داركم 

أّن ل مكان لها يف م�ستودع  القدمي, ما اأعلمه ا

احلبوÜ, ول يف م�ستودع العدد الزراعية. 

 ن�سيحتي لك اأن –ملها اإ¤ مكان اBمن, 

أّن رفعها اإ¤  لكّن ما يéعلني اأ–ّف̀`````ß, هو ا

أو اإ¤ حéرة نومكم قد يثري  �سال̀`````ون البيâ, ا

أنتم اأكرث من  �öة, وا لكم م�سكلة مع اأفراد الأ

 ,kون عاماö`````̀�ه قد م†سى عليها ع`````̀ أّن يعلم, ا

 z.وهي ملقاة يف اأق�سى احلديقة

أ�سمí لك..! أبداk ل ا }ا

 Üأّنن̀`````ا اأهملن̀`````ا با أفه̀`````م م̀`````ن قول̀`````ك ا  ا

 z!.دارنا

}معاP اˆ �سّيدي اجلÔال, ما تناهى اإ¤ 

أت�̀`````öّف Ãعرفة ح†öتكم  م�سمعي قبل اأن ا

يéعلني اأحرتم كّل م�سمار ُدقs يف باÜ داركم 

 z.‹العا

تقول يف نف�سك: 

}حريّف متملّ≤, وابن �سوق مداهن, يرZب 

يف التزّل∞ مني, ليحظى كغريه باهتمامي يف 

 z.ّيام قادم الأ

 :kÓار قائéي�ستطرد الن

}اأرجو اأن ل يفهمني خطاأ �سّيدي اجلÔال, 

همّية, املنخف†س القطبي  مر يف Zاي̀`````ة الأ الأ

أّيام, ما اأخ�ساه هو  ي�ستمّر اإ¤ اأكرث من ثÓثة ا

أنف�سهم, فيحرقون ما بقي  اأن ت�سّول للعّمال ا

أ�سوة Ãن  على هيكل الباÜ من قطع خ�سبّية, ا

�سبقوهم م̀`````ن عمال, كانوا ي�ستخدمون قطع 

Z�سان اخل†öاء,  �̀`````öام الأ �سغ̀`````رية منها لإ

 z.بةWوالر

 z!?kاPمر, اأهكذا اإ }⁄ يخربين اأحد بالأ

 :kÓار قائéي�ستطرد الن

}كن̀`````â اأ“ّنى لو بقيâ ح̀`````ال باÜ داركم 

 z!.يام كما كانâ عليه يف �سال∞ الأ

̀`````ام زمان, وهذه  أّي }وم̀`````ا الختÓف بني ا

 z!?.أّيها الرجل ّيام, قل ا الأ

يقول النéار يف نف�سه: 

ي̀`````ام عن بع†سها, ما  }رÃّا ل تختل∞ الأ

يختل̀`````∞, ما يتغرّي.. وم̀`````ا يتبّدل هو – نحن 

ي̀`````ام م�سوؤولّية  الب�̀`````ö - فلم̀`````اPا نحّم̀`````ل الأ

 :kÓيتمتم وج z!?..حقةÓانك�ساراتنا املت

علي̀`````ه  تقط̀`````ع   z!...ة`````̀ م�سوؤولّي }اإّنه̀`````ا 

 :åاحلدي

̀`````ة تعنيها ي̀`````ا رجل, اأم هل  أّي م�سوؤولّي }وا

 âÄéانك, فéأ�س أثار ب̀`````اÜ دارنا اخل�سب̀`````ي ا ا

أبو∑  تق̀`````ّدم › املواعß العرج̀`````اء, لقد كان ا

– Pا∑ - ال̀`````ذي عرفته منذ اأكرث من اأربعني 
 ,kماÓكان – رحمه اˆ - اأقّل منك ك ,kعام̀`````ا

 z.حلرفته kسا�Óواأكرث منك اإخ
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( 5 )
ل تب̀`````دو عليه الده�سة, فه̀`````و يتوّقع من 

̀`````ه تغلّب على  اجل̀`````Ôال اأكرث من Pل̀`````ك, لكّن

flاوفه, فاأراد اأن يكون من�سفاmk يف �سهادته: 

أب̀`````و∑ اأكرث حكمة من اأبي, ملّا فعل  }كان ا

 z-ما فعل..! – رحم اˆ ال�سيخني

 z!? - ˆكي∞, ومّتى – رحمهما ا{

�سìÓ نافذة  }ملّ̀`````ا ا�ستقدمه Zري م̀`````ّرة لإ

 Üجّر ,kداركم مفتوحا Üوجد اأبي با .. mذÄنB ,ا

 z.ب له اإل ب�سعوبةéاأن يغلقه, فلم ي�ست

 z!.أّيها الرجل مر ا }وما الغريب يف الأ

 ìÓمر, اأن اأبي قام باإ�س }املده�̀`````س يف الأ

الناف̀`````ذة, وملّا ج̀`````اء كي ي�سلí ب̀`````اÜ الدار, 

 z!.∑ب�سهولة.. منعه اأبو íعله يغل≤ ويفتéفي

}وهل اأخرب∑ اأبو∑, ملاPا فعل اأبي Pلك. 

 z!?

أ�ساع  أّيها اجلÔال, بل ا }⁄ يخربين وحدي ا

 z.ل�سن مكنة, فتناقلته الأ اخلرب يف كّل الأ

 z!? kاPاأهكذا... اإ{

 âال.! لو كنÔ`````̀نعم هك̀`````ذا �سّيدي اجل{

ترك̀`````ب احلاف̀`````Óت التي تقلن̀`````ا اإ¤ املدينة, 

 z.م النا�سÓك âسمع� âوتعيدنا منها, لكن

أنذا يف  أّي كÓم تق�سده ي̀`````ا هذا, ها ا }وا

أ�سمعهم, واأراهم.. ولي�س بيني  و�س§ النا�س ا

 z.Üأو بّوا وبينهم من حاجز ا

 âسمع� âيف اأحاديثهم, لكن âلكّنك ل�س{

 z.داركم Üة با بق�سّ

ّنك ل تعلم  تكاد تغل≤ �سماعة الهات∞.. لأ

أين يق̀`````ود∑ هذا النéار الذي ⁄ يتéاوز  اإ¤ ا

 :kÓثني من عمره, مت�سائÓالث

أّنه ي†سعك  أم ا }هل هو جادl يف كÓم̀`````ه, ا

– الليلةn - اأمام امتحان, كي يتبíé باأجوبتك 
 z.ال�سéجة يف املPال�سا

ت�ساأله.. واأنâ على حذر.. و�سّك.. وريبة 

يف اBن: 

ة.! }وما الق�سّ

 هاتp ما عند∑ يا (يون�س) اإّنك ت�سّوقني 

 z!.اإ¤ �سماعها يا رجل

( 6 )
أّما اليوم  أبي, ا }ملّا كنW âفkÓ �سمعتها من ا

فقد �سمعتها من ف̀`````م (جابر) معلّم البيتون, 

أي̀`````ام, ينظر اإ¤ ب̀`````اÜ داركم  مل̀`````ا كان من̀`````ذ ا

 z.kاöّ�متح

 z!?يا يون�س öّ�التح n p⁄و{

Bل̀`````â اإليه حال الب̀`````اÜ, الذي  }عل̀`````ى ما ا

فعل ما ⁄ تفعله الفر�سان, ملّا تعّر�سâ القرى 

املéاورة للنهب وال�سل̀`````ب من قبل ع�سابات 

 z.لك الزمن ال�سعبP م�سلّحة يف

أّيه̀`````ا الرجل, وهل Ãقدور  ̀`````ك تهذي ا }اإّن

هذه القط̀`````ع اخل�سبّية املتعب̀`````ة اأن تفعل ما 

أّيام زمان.  لت�ستطيع فعله فر�سان ا
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أل�سâ حمرجاk من �öد خرافتك – هذه   ا

– اأمام جÔال له من اخلربة ما ل يخطر لك 
 z?.يف بال

ينقل (يون�س) �سّماعة الهات∞ من يد اإ¤ 

يد اأخرى, ويéيب اجلÔال: 

}Wبع̀`````اk, ا�ستطاع̀`````â قطع ب̀`````اÜ داركم 

.. مرتا�ّسة..  kواقف̀`````ة âتل̀`````ك - عندما كان –
ت�ستند على Pلك اجلدار القوي الذي هّدمته 

فاأ�سك. 

أّن لها �سفاه لتكلّمâ, لكن – حل�سن   ل̀`````و ا

احل̀`````Œ - ß̀`````د احلقيقة دائماk م̀`````ن ي�سهد 

أّما ال�سه̀`````ود على فرو�سّية  عل̀`````ى انت�سارها, ا

ب̀`````اÜ داركم, فلم يزل منهم من هو على قيد 

 z!.احلياة, ولي�س فيهم من يكتم ال�سهادة

أّي �س̀`````يء يا  }ت�سهده̀`````م عل̀`````ى حقيق̀`````ة ا

 z!?(يون�س)

أّيها اجلÔال.! }ا�سمع من ف†سلك ا

 ملّا ق�س̀`````دوه رجال القري̀`````ة �سائلني, ما 

أبا عل̀`````ي, والل�سو�̀`````س يحيطون  العم̀`````ل يا ا

بن̀`````ا من كّل جانب, ي�سلب̀`````ون املال, وياأخدون 

و�سÓحن̀`````ا  البن̀`````ادق,  �سÓحه̀`````م  احل̀`````Óل, 

أ�سلحتنا اأمام  الع�سي, واملعاول, فماPا تفعل ا

 z!?بنادقهم

 z!? حكمة اأبي âا كانPما{

 z!.مال اجلميعBحكمته ال�سهرية ا âخّيب{

أبي, انتبه اإ¤ كّل  ̀`````ك تعود لت�سيء اإ¤ ا }اإّن

 z!..كلمة تتفّوه بها يا يون�س

أب̀`````ا∑, الذي ق̀`````ال لهم  أمت̀`````دì ا }ل ب̀`````ل ا

 z!. mذÄيوم

 z!.أبوابكم كفيلة بحمايتكم }ا

أبا  أل̀`````ه البع†س, كي∞ يك̀`````ون Pلك يا ا }�سا

 z!?.علي

أة:  اأجابهم بéرا

 z!..اّ–دوا, واتركوها مفتوحة{

نهم توّقعوا  أبي̀`````ك, لأ }�سخر البع†س من ا

منه اإجابة اأخرى, كاأن ي†سع خّطة م�ستعéلة, 

لن�̀`````ö احلّرا�س على الطرق̀`````ات, وا�ستبدال 

أنهم �سيبيعون  معاولهم ببن̀`````ادق, وهذا يعني ا

اخلي̀`````ول,  وا  لي̀`````كÓأ موا�سيه̀`````م, وÓZله̀`````م 

أ�سلحة باهظة  ويطعموا احلّرا�̀`````س, وي�سرتوا ا

 z.ثمان الأ

 z?.هل اقتنع بفكرته اأحد{

أبداk ⁄ يقتنع بفكرته اأحد,  أبي, ا }ق̀`````ال › ا

 واحداk منهم, هل 
n
 nâ`````̀لو كن , mذÄو�ساألن̀`````ي وقت

 z!?.لتقتنع بفكرة اأبي علي يا يون�س nâكن

 z?.∑أبا }ÃاPا اأجبâ ا

أيعقل اأن  }Wبع̀`````اk, قلâ له �ساأكون مثلهم, ا

أبوابنا مفتوحة اأمام الطامعني Ãالنا  ن̀`````رت∑ ا

ب̀`````واÜ املقفلة يف  وحÓلن̀`````ا, بينم̀`````ا تُخلع الأ

أتراه كان  القرى املéاورة, ويُ�öق كّل �سيء -ا
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على ح≤ يف ما اقرتحه يف تلك الليلة, �سّيدي 

 z-!?الÔاجل

 z!.kمن جهتي, ⁄ يكن حمّقا{

أكاد ل  أّيها اجلÔال..! ا أن̀`````â تقول هذا ا }ا

أّن  اأ�سّدق, ⁄ اأخط̀`````Å اإPاk, ملّا قلâ لك يوماk, ا

 z!....أبا∑ كان اأكرث منك حكمة, ملّا ا

أكم̀`````ل م̀`````ن  }ملّ̀`````ا... م̀`````اPا ي̀`````ا يون�̀`````س, ا

 z!?ف†سلك

}ملّا عقل الث̀`````ريان والبقرات على جذوع 

!..kار الدار, وتر∑ بابه مفتوحاéأ�س ا

 ليلتها..هاج̀`````م الل�سو�̀`````س القري̀`````ة من 

ال�öق, فلّما �سمع وقع حوافر خيولهم, نه†س 

 ,âالبي Üم̀`````ن فرا�سه, وق∞ يف فم با kيعاö�

“اماk على العتبة.. بحيå ي�سمع ما يقال يف 

 z.ول يراه اأحد êاخلار

 z!?.kاÄوهل �سمع �سي{

أح̀`````د الل�سو�س يح̀`````ّدç رفاقه  }�سم̀`````ع ا

 kال̀`````دار مفتوحا Üبع̀`````د اأن راأى ب̀`````ا kحم̀`````ّذرا

 z!.والغنائم وفرية

 }وم̀`````اPا قال Pلك الل�̀`````س, هل تتذّكر يا 

 z?.يون�س ما قاله اأبو∑ لك

}ه̀`````ذه القرّية ع�سّية عل̀`````ى �سياWينكم, 

 z!..أّيها الرجال وبنادقكم, ا

Bخ̀`````ر, ملاPا ه̀`````ي ع�سّية.?  أل̀`````ه ا  وملّ̀`````ا �سا

اأجابه: 

أب̀`````واÜ دوره̀`````ا مفتوحة, ويف هذه  ّن ا }لأ

̀`````ام الع�سيب̀`````ة, ل يكاد يفت̀`````í باÜ داره  ّي الأ

 íّري الرجل القوي احلازم ال�س̀`````ارم امل�سل`````̀Z

– الواث≤ من مقدرت̀`````ه على الدفاع عن ماله 
 .kل̀`````ه ونف�سه - وال̀`````ذي ل يخ�سى اأحداÓوح

 ⁄ kاÄمر �سي أّيها الرج̀`````ال اإّن يف الأ ا�ستديروا ا

 z!.اأعهده يف اأي قرية �سطونا عليها

 z?.وهل ان�سحب الل�سو�س{

}Wبعاk ان�سحبوا..!

أ�س̀`````وات حوافر   لك̀`````ّن ⁄ تك̀`````د تبتع̀`````د ا

, حّتى �س̀`````اì اأبو∑ �سيحته ال�سهرية  kخيولهم

– kكونهم ل�سو�سا kÓاهéمت –
أّيها ال†سي̀`````وف, بيوتنا  }مل̀`````اPا تغ̀`````ادرون ا

 z!?أنتم اأهل لكّل مكرمة م�öّعة لكم, ا

( 7 )
 �سمع رجال القرية املتحّفزين يف بيوتهم 

أبيك وبني الل�سو�س  املتÓ�سقة م̀`````ا دار بني ا

من حوار.. اأعاد بالل�سو�س من م�öق القرية 

مرتّجلني عن خيوله̀`````م اإ¤ اأمام باÜ داركم, 

 kليدخل̀`````وا بيتكم منده�سني, ويتحلّقوا جميعا

ح̀`````ول مائدة Wعام كبرية, اأعّدتها لهم اأ�سابع 

 âّلX أّم̀`````ك الكرمية – تلك املائ̀`````دة - التي ا

عامرة حّتى ال�سباì, حيå ك�س∞ (اخلّيالة) 

عن هوّيتهم وماBربهم معتذرين. 

أثر Pلك الحتفاء املنقطع   Wبع̀`````اk.. على ا

النظ̀`````ري من جميع اأهل القري̀`````ة, ما كان من 
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الل�سو�س اإّل اأن اأق�سموا على اأن يقلعوا عن 

أنا�ساk فاعلني. عاداتهم, وي�سبحوا ا

 منذ تلك الليل̀`````ة امل�سهودة.. اأق�سم اأبو∑ 

 z.kأبدا اأن ل يغل≤ باÜ داره ا

 âتعيد �سّماعة الهات̀`````∞ اإ¤ مكانها, واأن

أّن الّنéار اأ�سابك ب�سهامه يف ال�سميم,  مدر∑ ا

واأنâ اأ�سع∞ من اأن تعلي �سوتك فوق �سوته 

اأمام مديحه لباÜ داركم اجل�سور. 

( 8 )
–اكم نف�سك: 

 ع�öون �ستاءk, والباfl Üلوع من مكانه, 

أن̀`````â ⁄ تتعب نف�س̀`````ك يف حفظه, و�سيانته..  ا

أوكل̀`````â املهّمة اإ¤ من ركن̀`````ه بقرÜ اجلدار  ا

الق�سي من احلديق̀`````ة,.. ⁄ ترحمه الف�سول 

يدي املخّربة.  املتعاقبة, ول الأ

 Zالب̀`````اk ما كنâ “ّر به, ترفعه عن جدار 

̀`````ى �سغرت  لتلق̀`````ي به على ج̀`````دار اBخر, حّت

أبعاده, ورّق خ�سبه, وخ∞ وزنه.  ا

 âلك̀`````ن, بق̀`````ي يف نف�سك �س̀`````يء, لو بح

به, لن يلومك النé̀`````ار, و�ستكون را�سياk عن 

خّطتك اجلديدة.

أ�سهل اأن –م̀`````ل ما بقي من خ�سب   م̀`````ا ا

الدار اإ¤ يون�س.. هنا∑ تطلب منه اأن ي�سنع 

منها (براويß) ل�سور العائلة, و�سهادات لك 

تفخر به̀`````ا, عندئذ تكون ق̀`````د ا�ستفدت من 

خ�سب̀`````ه, وجعلته يف مكان ب̀`````ارز من جدران 

حفاد,  بن̀`````اء والأ البي̀`````â, وهك̀`````ذا يرث̀`````ه الأ

 (بروا®) �سورة اأخي̀`````ك امل�ستوردة, 
ّ

و�ستغ̀`````ري

̀`````ة املن�ساأ, رÃّا  لتكون (الرباويß) كلّها حملّي

يكون القرار �سائباk, يده�س يون�س, وير�سي 

ال�سيخني يف قربهما..! 

ّن  ⁄ ت�ستيق̀`````ß كعادت̀`````ك يف ال�سابع̀`````ة, لأ

أح̀`````داk ⁄ يق̀`````رع اجلر�س, و⁄ يط̀`````رق عليك  ا

الب̀`````اÜ, كما جرت الع̀`````ادة, لكّن رنني هات∞ 

أيقظ̀`````ك يف العا�öة من  النé̀`````ار املتوا�سل ا

�سباP ìلك اليوم املاWر, تنظر اإ¤ الكا�س∞, 

فÓ ترف̀`````ع ال�سماعة, عليك اأن تنزل درجات 

�سبع, وتتفّقد بقايا خ�سب باÜ الدار املركونة 

 ,kاÄترى �سي Óعلى جدار احلديقة ال�سما›, ف

“†سي م�öع̀`````اk اإ¤ كه∞ النبيذ املحفور يف 

عم≤ الدار, حيå يلéاأ اإليه العمال يف الطق�س 

املاWر.

تقرتÜ من الباÜ, ي�ستقبلك دخان كثي∞ 

حاد, تدم̀`````ع عينا∑, فÓ ت̀`````كاد “ّيز وجوه 

الرج̀`````ال الذي̀`````ن منعهم املط̀`````ر ال�سديد من 

العمل يف اخلارê, فتحلّقوا يف زاوية الكه∞ 

 âح̀`````ول مدفاأة احلطب القدمي̀`````ة, التي كان

 Üتفي باأخر قطع̀`````ة خ�سب متبقية من با–

داركم اجل�سور. 

أن̀`````â ل تعلم هل حّيي̀`````â العمال –ّية   ا

 âعليهم –ية الوداع, واأن âألقي أم ا ال�سباì, ا
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 âتن�سح̀`````ب من اأمامهم من دون اأن تنب�س ببن

أو  أو تظه̀`````ر على حمّيا∑ عÓئم عتب ا �سفة, ا

ده�سة. 

 ..âأتي  تع̀`````ود اأدراجك متعباk م̀`````ن حيå ا

تت�سل≤ درجات البيâ ال�سبع, ي�ستقبلك رنني 

متوا�س̀`````ل عند ب̀`````اÜ حéرة الطع̀`````ام, تعرب 

ربع, لكّنك تف†سل العودة  موّزع احلéرات الأ

 kد فيه مكانا`````̀Œ åحي ,âاإ¤ �سال̀`````ون البي

للéلو�س املريí, والرد عل̀`````ى املت�سل, تنظر 

اإ¤ الكا�س̀`````∞.. اإّنه رقم بائع املازوت.. ترفع 

ال�سّماعة, ت†سعها على اأPنك..

 z!..لن يتوّفر املازوت.. دّبر حالك{

⁄ يل≤ علي̀`````ك –ّية ال�سب̀`````اì, ولذلك ⁄ 

Œد لدي̀`````ك رZبة يف التحّدç اإليه, تغل≤ يف 

وجه̀`````ه اخلّ§ البارد, بينم̀`````ا ⁄ تغادر عينا∑ 

 .kار ال�سورة التي ت�سبهك “اماWاإ

¥µ
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لع̀`````ل من اأول ما يخطر يف ب̀`````ال املرء اإزاء م�سطلí (لغة اجل�سد) هو قول 

 É ne G nP pEG ≈ sà nM❁ n¿ƒ oYnRƒ oj rº``` o¡ na pQÉ sædG n¤ pEG p
ŝ G oAG nó``` rYnCG o nöû rë oj nΩ rƒ nj nh}

لع̀`````ل من اأول ما يخطر يف ب̀`````ال املرء اإزاء م�سطلí (لغة اجل�سد) هو قول 

n¿ƒ oYnRƒ oj rº``` o¡ na pQÉ sædG n¤ pEG p
ŝ G oAG nó``` rYnCG o nöû rë oj nΩ rƒ nj nh}

لع̀`````ل من اأول ما يخطر يف ب̀`````ال املرء اإزاء م�سطلí (لغة اجل�سد) هو قول 

اˆ ع̀`````ز وجل: 

 Gƒ odÉ nb nh	❁ Gƒ odÉ nb nh	❁ Gƒ odÉ nb nh  n¿ƒ o∏ nª r©nj Gƒ ofÉ nc É n pÃ º og oOƒ o∏ oLnh rº og oQÉ n°ü rHnCG nh rº o¡ o© rª n°S rº p¡ r«n∏ nY nó p¡ n°T É ngh oAÉ nL	❁ n¿ƒ o∏ nª r©nj Gƒ ofÉ nc É n pÃ º og oOƒ o∏ oLnh rº og oQÉ n°ü rHnCG nh rº o¡ o© rª n°S rº p¡ r«n∏ nY nó p¡ n°T É ngh oAÉ nL	❁

 rº oµ n≤n∏ nN nƒ ognh mA r» n°T sπ oc n≥ n£fnCG … pò sdG 
o ŝ G É næ n≤ n£fnCG Gƒ odÉ nb Énæ r«n∏ nY r t”ó p¡ n°T n p⁄ rº pg pOƒ o∏ o p÷

 n¿ƒ o∏ nª r©nj Gƒ ofÉ nc É n pÃ º og oOƒ o∏ oLnh rº og oQÉ n°ü rHnCG nh rº o¡ o© rª n°S rº p¡ r«n∏ nY nó p¡ n°T É ngh oAÉ nL

 rº oµ n≤n∏ nN nƒ ognh mA r» n°T sπ oc n≥ n£fnCG … pò sdG 
o ŝ G É næ n≤ n£fnCG Gƒ odÉ nb Énæ r«n∏ nY r t”ó p¡ n°T n p⁄ rº pg pOƒ o∏ o p÷

 n¿ƒ o∏ nª r©nj Gƒ ofÉ nc É n pÃ º og oOƒ o∏ oLnh rº og oQÉ n°ü rHnCG nh rº o¡ o© rª n°S rº p¡ r«n∏ nY nó p¡ n°T É ngh oAÉ nL

(21-19 :â∏ q°üa) | n¿ƒ o© nL rô oJ p¬ r«nd pEG nh mI sô ne n∫ shnCG

.≥HÉ°S »°SÉeƒ∏HOh óbÉfh ÖjOCG

äƒë°ùc OÉªY ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

É¡Áóbh ó°ù÷G á¨d ójóL øe

 øªMôdG óÑY øjódG ÒN .O øªMôdG óÑY øjódG ÒN .O

❁
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بعدئ̀`````ذ ل يلبå املرء اأن ي�ستعيد Pكرياته 

 åع̀`````ن م�ساه̀`````د يومي̀`````ة ل –�س̀`````ى حلدي

أو  يدي ا العي̀`````ون, وما حدثâ به ح̀`````ركات الأ

أو ما اأوح̀`````â به حركات  بع†̀`````س اأ�سابعه̀`````ا, ا

أ�̀`````س اإلخ.. فمدلولت حركات  أو الرا ال�سفاه ا

ع†ساء, �سواء م̀`````ا “اثل منها يف كل  هذه الأ

زمان, اأو  ‹تمع̀`````ات كوكبنا على امت̀`````داد الأ

م̀`````ا تباي̀`````ن مدلوله بني ‹تم̀`````ع واBخر, ومن 

Bخ̀`````ر, ت�ستح≤ اعتبارها لغة قائمة  زمن اإ¤ ا

بذاتها واإن كانZ âري منطوقة, اإP ل حروف 

فيها ول كلمات. اأكرث من هذا, اأكد كثري من 

أولÄك الذين  علماء النف�س, وخا�سة منه̀`````م ا

تخ�س�سوا بلغة اجل�سد وبرعوا يف –ليلها, 

أ�سه  ن�س̀`````ان و�سفتيه ورا اأن ح̀`````ركات عيني الإ

وكفيه وPراعيه وقدميه اأكرث �سدقاk من اللغة 

املنطوقة.

 kد. زكية م̀`````ال اˆ اللغة عموما â`````̀و�سف

فقال̀`````â اأن اللغ̀`````ة م�سك̀`````ن وح†س̀`````ن, وهي 

و¤  ت�سكنن̀`````ا ونحن ن�سكنها, وه̀`````ي البيÄة الأ

Bفاقها الذهن وينتع�س الفكر  التي يتفتí يف ا

وين�س§ اخليال.. بها نتحدç ونكتب ونناق�س 

 Üونختل∞ ونقبل ونرف†س, وبها نتعلم ونتاأد

ون�سافر ونتغري ونتطور, وباللغة نحب ونكره 

ون�سامí وننتè وننé̀`````ز وننمو ونتعرف وهي 

موج̀`````ودة بداخلن̀`````ا و–ا�öن̀`````ا يف العم̀`````ل 

 êدرا رف∞ والأ واملنزل وعلى املكتب وفوق الأ

وال�سوارع  واملح̀`````Óت  واملب̀`````اين  واخلزائ̀`````ن 

أو نتحر∑  واملطارات وبكل موقع نعي�س فيه ا

خÓل̀`````ه ‚د كلم̀`````ات واإ�س̀`````ارات واإعÓنات 

. لك̀`````ن هذه اللغة 
(1)

ولفت̀`````ات وم�سطلحات

املنطوقة مهما اختلفâ من ‹تمع اإ¤ اBخر, 

ومن ق̀`````وم اإ¤ قوم, لي�سâ و�سيل̀`````ة التفاهم 

الوحي̀`````دة ب̀`````ني النا�س. �سحي̀`````í اأن اخلال≤ 

�سماء كلهاz, لكن  Bدم الأ ̀`````م ا عّز وجّل قد }علّ

أي†ساk هو اأن ما قد تعلمه اBدم من  ال�سحي̀`````í ا

خالقه, ليعطي املÓئكة در�ساk بعدما �سéدوا 

 kله̀`````ي, ⁄ ينتقل تلقائيا مر الإ دم تنفيذاk لÓأ Bل

ول كان يعتمد على  ن�سان الأ Bدم. فالإ لذري̀`````ة ا

حركات جوارحه, وج�سده عموماk, يف التعبري 

�سوات  خرين قبل اأن ينط≤ الأ Bوالتفاهم مع ال

الت̀`````ي تط̀`````ورت اإ¤ كلم̀`````ات, ومن ث̀`````م اإ¤ 

لغات. وحت̀`````ى بعدما ن�ساأت اللغات املنطوقة 

أو  �سابع ا وت�سعبâ وتباينX ,âلâ حركات الأ

كÓ اليدي̀`````ن والعينني واحلاجبني واجلفنني, 

أ�س باأكمل̀`````ه, والكتفني والقدمني تواكب  والرا

أو تنوÜ عنها  كثرياk من كلم̀`````ات كل اللغات, ا

يف التعبري والتفاه̀`````م. كما اأن هذا هو حال 

و¤ قبل اأن ينط≤ باأي  الطفل يف �سه̀`````وره الأ

كلمة, فاأع†ساء ج�سده �سبيله للتعبري والتفاهم 

والتوا�سل. وهكذا بات م�سطلí لغة اجل�سد, 

اأو مدلولت حركات̀`````ه, �سائداk يف املéتمعات 

كافة. Xلâ هذه اللغ̀`````ة رديفاk للغة املنطوقة 

Zالب̀`````اk, وبدي̀`````kÓ عنه̀`````ا يف اأحي̀`````ان وحالت 

كث̀`````رية. وكما اأن الكلمة و�سيلة رئي�سة للحوار 
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والتوا�سل  والتفاه̀`````م  والتخاWب  والتعب̀`````ري 

والتعاي�س, كذلك هو �ساأن الأحلان املو�سيقية 

نغام, ومثلهما احلركات التعبريية للé�سد  والأ

 lأو بع†سها. كُل هذه الو�سائل -وكل واأع†سائه ا

منه̀`````ا- ج̀`````اlÜP عندما يح�س̀`````ن ا�ستخدامه, 

أ�س̀`````يء ا�ستخدامه. وقد  ومنّف̀`````رW l̀`````اردl اإن ا

نق̀`````ل الفيل�سوف البارز لودفي̀`````è فنéن�ستني 

ع̀`````ن اأوZ�سطني قوله �سارح̀`````اk نظرية املعنى 

أ�ستنت̀`````è من حركاتهم  التي اأWلقه̀`````ا: }كنâ ا

اجل�سدية, التي ه̀`````ي اللغة الطبيعية جلميع 

ال�سعوÜ, مثل تعب̀`````ري الوجه وحركة العينني 

. وقد عرف بع†س 
(2)

z..وبقية اأجزاء اجل�سم

القدامى هذه اللغ̀`````ة, ودخلâ موهبة قراءة 

Bن̀`````ذا∑ �سمن الق̀`````درات التي  لغ̀`````ة اجل�سد ا

ي̀`````دّل عليها م�سطلí الفرا�س̀`````ة. لكن اأهمية 

قراءة مدلولت حركات اجل�سد قد ازدادت 

 kكبريا kموند فروي̀`````د اهتماماéمن̀`````ذ اأو¤ �سي

حلركات اليدين وتعاب̀`````ري الوجه, باعتبارها 

و�سائ̀`````ل للك�س̀`````∞ ع̀`````ن الÓ�سع̀`````ور, واأWل≤ 

علم̀`````اء النف�س على هذه احلركات ا�سم (لغة 

اجل�سد), واعتربوها و�سيلة �سديدة الفاعلية 

 kالتي كثريا 
(3)

ن�سان وبواعثه لك�س̀`````∞ اأفكار الإ

أثن̀`````اء حديثه, وللدللة  م̀`````ا يحاول اإخفاءها ا

على مدى �سدق ه̀`````ذا احلديå. وقد �سدر 

 Pأ�ستا حديثاk كتاÜ للدكتور فيكتور �سنودون, ا

العêÓ النف�سي, عنوان̀`````ه (لغة اجل�سد) قال 

فيه اإنك ت�ستطيع احل�سول على كمية كبرية 

من املعلومات ع̀`````ن حمدثك, éÃرد مراقبة 

أثناء ال̀`````كÓم, واإPا عرفâ ما  ح̀`````ركات يديه ا

ينبغ̀`````ي اأن تبح̀`````å عنه يف ه̀`````ذه احلركات, 

 çا كان املتحدPفاإنك ت�ستطيع معرفة م̀`````ا اإ

يوؤم̀`````ن Ãا يقول اأم ل, بل ت�ستطيع معرفة ما 

اإPا كان يكذÜ اأم ي�سدق يف كÓمه. 

اأعط̀`````ى الربوفي�س̀`````ور �سن̀`````ودون يف هذا 

ال�سدد موؤ�öات عدي̀`````دة عن مدلولت لغة 

أثناء احلديå, هذه  و�ساعهما ا اليدين وفقاk لأ

بع†س تلك املوؤ�öات:

ن�س̀`````ان �سادق̀`````اk يف  - عندم̀`````ا يك̀`````ون الإ

أنه يق̀`````ول ال�سدق, يب�س§  حديث̀`````ه, ويعرف ا

 .åأثناء احلدي راحتي يديه ب�س̀`````ورة تلقائية ا

بينم̀`````ا اإPا رZبâ يف Wلب خدمة من �سدي≤ 

فراقب م̀`````ا اإPا كانâ راحة ي̀`````ده مب�سوWة, 

أثناء حديثه, فذلك يعني  أعل̀`````ى, ا وتتéه اإ¤ ا

أنه �سيتé̀`````اوÜ مع Wلبك على الفور. ويتف≤  ا

ن�س̀`````ان الواث≤ من �سحة  اخل̀`````رباء على اأن الإ

أثناء  قول̀`````ه, يب�س̀`````§ كفيه ب�س̀`````كل تلقائ̀`````ي ا

على,  بهامان اإ¤ الأ احلديå, بحيå يتéه الإ

وهذه حركة تعرفها كل ال�سعوÜ والثقافات, 

يف �ستى اأنحاء العا⁄.

ينبغ̀`````ي التزام احلذر من ال�سخ�س   -

الذي ي†س̀`````م قب†سته, اأو يخفي يده يف جيبه 

Bبه بك,  أنه Zري ا أثن̀`````اء احلديå, فذلك يعني ا ا

 çاأ للمن̀`````اورة, واإن ح̀`````اول التحدéأن̀`````ه يل وا

يهامك باإخÓ�سه. بحرارة لإ
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أو يده  - عندما ي†سع ال�سخ�س اإ�سبعه, ا

أثناء حديثه, عليك  ن∞, ا أنفه, اأو على الأ قرÜ ا

أنه Zري واث≤ ‡ا  أو ا اأن ت̀`````در∑ فوراk كذب̀`````ه, ا

 åأثناء احلدي يقول̀`````ه, واإن Zطى فمه بي̀`````ده ا

فهو يخفي �سيÄاk عنك.

أي̀`````اk قاWعاk يف اأمر ما اأو  - اإن احتâé را

معلومات دقيقة حوله, ل تطلبها من �سخ�س 

أو ي�سب̀`````ك اأ�سابع  يق∞ مكت̀`````وف اليدي̀`````ن, ا

أو ي†سع باWن كفه عل̀`````ى فخذه, فهو  كفي̀`````ه,ا

يعللك بتلبية Wلبك لكنه لن ينفذ.

أة بلéوئه̀`````ا اإ¤ و�سع يدها  - تتميز املرا

 ,åأثناء احلدي على الرقبة, اأو قرÜ الرقبة, ا

 âوهذه اإ�سارة اإ¤ �سدق حديثها, حتى لو كان

روايتها ل ي�سدقها العقل.

�سبع ال�ساهد, بينما  �س̀`````ارة بالإ - تدل الإ

أثناء  خرى ترتاج̀`````ع اإ¤ اخلل∞ ا �ساب̀`````ع الأ الأ

احلدي̀`````å, على اأن املتح̀`````دç قرر املواجهة, 

أنه ي�سعر بال†سي≤ ‡̀`````ن يحادثه, وبالتا›  وا

من العب̀`````å ا�ستخدام املنط≤ م̀`````ع من يقوم 

نه لن يكرتç به. بهذه احلركة, لأ

كما –دç الربوفي�سور فيكتور �سنودون 

عن امل�سافحة �سبي̀`````kÓ للك�س∞ عن كثري من 

ن�س̀`````ان, فقال: }اإن  خ�سائ�̀`````س �سخ�سية الإ

النطب̀`````اع الذي ياأخذه النا�̀`````س عن �سخ�س 

يف مقابل̀`````ة م̀`````ا, يتق̀`````رر من اللحظ̀`````ة التي 

ت�سافح̀`````ه فيها..فامل�سافحة بح̀`````زم, بينما 

خر  Bعين̀`````ا∑ تنظران يف عين̀`````ي ال�سخ�س ال

تدل على الثقة بالنف�س, والنفتاì, واأن هذا 

ال�سخ�̀`````س ل يلéاأ للذرائ̀`````ع, وجدير بالثقة, 

وي�سل̀`````í للمنا�سب القيادي̀`````ة.. وامل�سافحة 

بي̀`````د مرخية ت�س̀`````ري اإ¤ �سخ�س خéول, Zري 



É¡Áóbh ó°ù÷G á¨d ójóL øe

2062011  •ÉÑ`````````````°T    569  Oó`````````````````````©dG569  Oó`````````````````````©dG569

 ,kاجتماع̀`````ي, دائرة اأ�سدقائ̀`````ه حمدودة جدا

ون̀`````ادراk ما ينí`````̀é يف الوXائ̀`````∞ القيادية, 

لت اأف†سل  Bواملهنة التي تتعل≤ بالتعامل مع ال

بكثري ل�سخ�س من هذا النوع من املهنة التي 

تتعل≤ بالتعامل مع النا�سz. هذا عن حركات 

اليدين, بينما يوؤكد خرباء اأن نظرات العينني 

فكار على  واأو�ساعهما تعك�س امل�ساع̀`````ر والأ

أ�سد و�سوحاk واأكرث عفوية و�سدقاk. ول  نحو ا

مر على اليدين والعينني, فلحركة  يقت�ö الأ

أ�̀`````س يف الŒاهات املختلف̀`````ة مدلولتها  الرا

وفق̀`````اk ملا اأدى اإليها. ينطب≤ هذا على الكت∞ 

أثناء اجللو�س  ا والذراع والقدمني وال�ساقني, 

أو امل�سري, فل̀`````كل و�سع وحركة  أو الوق̀`````وف ا ا

ع†س̀`````اء اجل�سد مدلوله̀`````ا ح�سب الظرف  لأ

ووفق̀`````اk لو�س̀`````ع و�سل̀`````و∑ وموق̀`````∞ الطرف 

خر. Bال

أل̀`````ة التعبري وو�سائله,  نتعم≤ اأكرث يف م�سا

فنتمعن مثkÓ بتéربة اأجريâ �سنة 1999 يف 

باري�س باإ�öاف لو∑ �ستيلز من flترب �سوين 

 Sony Computer لعل̀`````وم الكومبيوت̀`````ر

Bليني من  Science Laboratary لرجلني ا
أربع قوائم,  Bيبو) Aibo, ي�سريان على ا نوع (ا

كانا يتدربان يومياk على اللعب بكرة برتقالية 

› كان  Bالعلم̀`````اء اأن الرجل ال ßالل̀`````ون. لح

يتوّق∞ فéاأة عن احلركة بعد اأن يكت�س∞ كّل 

منهما, بف†سل الكامريا ال�سغرية املéّهز بها, 

و�سعّية “ّكنه من م�ساهدة الكرة الربتقالية 

و�öيك̀`````ه يف الوقâ نف�س̀`````ه! وعندما يتوّق∞ 

الروبوتان عن احلركة يطلقان اإ�سارة �سوتية. 

بعد Pلك يركل اأحد اأع†ساء الختبار الكرة, 

ر�س, ويتبع الرجÓن  أ بالتدحرê على الأ فتبدا

لكرتونية  ليان م�س̀`````ار الكرة بعيونهم̀`````ا الإ Bال

بدّق̀`````ة. عندما تتوّق̀`````∞ الكرة يطل̀`````≤ اأحد 

ÓWق,  الروبوتني عبارة ل معنى لها على الإ

عرب املُر�سل ال�سوتي املدمè فيه. وبعد ب†سع 

�سفل  على اإ¤ الأ أ�سه من الأ ثوانm يهّز زميله را

ون  pأن̀`````ه يقول (نعم). عندئذ ي̀`````ركل املخترب كا

ليان  Bن الÓ`````̀فيتبادل الرج ,kالك̀`````رة ُ‹̀`````ددا

دوار. ت�سري هذه الرق�سة بكّل ب�ساWة اإ¤  الأ

لي̀`````ني هما يف خ†سّم  Bأّن هذي̀`````ن الرجلني ال ا

�سنع لغة جديدة. وف�öّ �ستيلز هذه الظاهرة 

بالق̀`````ول اإنه بف†سل هذه احل̀`````وادç املتكررة 

كث̀`````رياk, ي�سنع ه̀`````ذان الروبوت̀`````ان بنف�سيهما 

�سيÄاk ف�سيÄاk لغة م�سرتكة ت�سمí لهما بو�س∞ 

 pحركات الك̀`````رة. فكلما ركل رج̀`````ال املخترب

ليني بعبارة  Bالكرة ينط̀`````≤ اأحد الرجل̀`````ني ال

تعني مثkÓ: (لقد –ّركâ الكرة عن ي�ساري) 

أو (⁄ تتح̀`````ّر∑ الكرة كثرياk), في�سري الروبوت  ا

أ�س, اإن  خ̀`````ر عندئذ باإ�سارة منا�سب̀`````ة بالرا Bال

 ßثّم يحف .kكان فهم اجلملة املنطوق̀`````ة اأول

كّل واح̀`````د منهما اجلواÜ وتُ̀`````ركل الكرة من 

جديد... واإP بالنتيé̀`````ة مذهلة. فعلى رZم 

ليان  Bن الÓربة ⁄ تنته, ا�ستطاع الرجéاأن الت

ابت̀`````كار عبارات منطوقة م̀`````ن خÓل خم�سة 



É¡Áóbh ó°ù÷G á¨d ójóL øe

207 2011  •ÉÑ`````````````°T    569  Oó`````````````````````©dG569  Oó`````````````````````©dG569

أنه يف  هّم م̀`````ن Pلك ا اBلف ركل̀`````ة كرة... والأ

مطل̀`````ع Œربة بداأت ع̀`````ام 2004, ⁄ يكن يف 

أو قواعد,  لي̀`````ني اأي كلمة ا Bاكرة الرجلني الP

م̀`````ا يعن̀`````ي اأن لغتهم̀`````ا ن�ساأت م̀`````ن ل �سيء 

تقريباk!.. لق̀`````د و�سع الباحث̀`````ون م�سبقاk يف 

أنواع من  القر�س ال�سلب لكل رجل اB› ثÓثة ا

و¤ قدرة الروبوت على  الُقدرات. تت†سمن الأ

(تك�س̀`````ري) احلقيقة الب�öية التي يراها عرب 

�سي̀`````اء التي يتعامل معها;  اإعادة ت�سني∞ الأ

ثّم يُعطي كلم̀`````ات لكّل فÄة من هذه الفÄات. 

ليان فÄات لو�س∞  Bن الÓيخل̀`````≤ الرج kÓفمث

أو امل�سافة التي تعربها عند  و�سعيات الكرة ا

كل ركل̀`````ة. و“كن الق̀`````درة الثانية من �سنع 

كلم̀`````ات وقواعد ب�س̀`````كل ع�سوائ̀`````ي, عندما 

يتواج̀`````د الروبوت اأمام و�سع جديد ل ميلك 

و�سيلة لغوية لو�سفه. وتعطي القدرة الثالثة 

خر  Bلت الBلته مع اBمة اZالروبوت اإمكان منا

 çÓب�سكل دائم. اأدى وجود هذه القدرات الث

وحده̀`````ا اإ¤ Xهور لغة م�سرتك̀`````ة. ويف هذا 

ال�سياق, ت�سهل مÓحظ̀`````ة الدور الذي لعبته 

الع�سوائية يف تل̀`````ك العملية. للروبوتني ملء 

احلرية يف ابتكار الكلم̀`````ات التي تخطر يف 

بالهما لو�س̀`````∞ و�سعّية جديدة. ولو تكّررت 

التéرب̀`````ة �سيكّونان كلم̀`````ات اأخرى Ãا يوؤّدي 

 :kÓستيلز هذا قائ� ìö�.kتلفة “اماfl اإ¤ لغة

دراكية الث̀`````çÓ التي منحناها  }القدرات الإ

ن�سان.  أي†ساk لدى الإ ليني موجودة ا Bلرجلينا ال

فف̀`````ي الواق̀`````ع, نحن نحظى بذاك̀`````رة ت�سّمى 

Pاكرة م�سرتكة, “ّكننا من تق�سيم الواقع اإ¤ 

فÄات flتلفة واإعطائه عوامل مرّمزة �سفوية 

̀`````ع بالقدرة على  اأو حركي̀`````ة مث̀`````kÓ. كما نتمّت

ابت̀`````كار عوامل مرّمزة حني نرZب يف و�س∞ 

أي†ساk القدرة على  حقائ̀`````≤ م�ستéدة. و‰لك ا

مناZم̀`````ة ت�öّفاتنا اخلا�س̀`````ة مع ت�öفات 

.z..خرين Bال

 ≥Wول النا ن�سان الأ يظن الباحثون اأن الإ

أي†ساP .kلك }اإن  ̀`````ع بهذه الق̀`````درات ا كان يتمّت

ولية التي ‰ا فيها م�سابهة لتلك  الظروف الأ

ليان يف بداية  Bن الÓالتي يوجد فيه̀`````ا الرج

الختب̀`````ارz. لدعم هذه الفكرة التي ي�ستحيل 

ن�سان  يف الواقع التحّق≤ منها, يقّدر علماء الإ

دراكية احلالية Xهرت  القدمي اأن قدراتنا الإ

جابة  منذ زمن Wوي̀`````ل. وPلك اأمر –اول الإ

دوات القدمية  بحاç على تط̀`````ّور الأ عنه الأ

أو عل̀`````ى حéم الدم̀`````اÆ يف الهياكل العظمية  ا

املنبو�سة وZريها. لكّن Œربة �ستيلز املذهلة 

ل ميكن التحّق≤ منها �سوى يف قلب ‹موعة 

ب�öية. وميكن التفكري يف مثل هذه الفر�سة 

عمال التي قامâ بها عاملة  فعلياk يف �سوء الأ

مريكية جودي كيغل التي و�سفâ يف  اللغة الأ

الثمانينات من الق̀`````رن املا�سي ما �سمي لغة 

�سارات النيكاراZوي̀`````ة. Xهرت هذه اللغة  الإ

Wفال ال�سّم عام  أّول مراكز لÓأ بعد تاأ�سي�س ا

1979. فف̀`````ي ه̀`````ذه املراكز, Œّم̀`````ع وللمّرة 
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و¤ اأWفال كان̀`````وا يعي�سون منف�سلني عن  الأ

أح̀`````د منهم لغة  بع†سه̀`````م بع†̀`````س, و⁄ يتعلم ا

معّين̀`````ة ب�سب̀`````ب اإعاقتهم. ولك̀`````ن Œميعهم 

أّدى اإ¤ ب̀`````روز Xاهرة Z̀`````ري متوقعة. فبينما  ا

ب̀`````اءت كل املح̀`````اولت الر�سمي̀`````ة لتعليمهم 

أ�سالي̀`````ب توا�س̀`````ل flتلفة بالف�س̀`````ل, ابتكر  ا

Wفال باأنف�سهم لغة اإ�سارات جديدة  هوؤلء الأ

بالكامل وflتلفة يف كل النواحي عن اللغات 

 kأي†سا التي يُقال عنه̀`````ا (�سفوهية), وتختل∞ ا

أخ̀`````رى. وقد مّكنتهم  عن اأي (لغ̀`````ة اإ�سارة) ا

هذه اللغة م̀`````ن التوا�سل يف ما بينهم خÓل 

أ�سهر. هك̀`````ذا ا�ستطاع اأفراد يرZبون  ب†سعة ا

يف التح̀`````ّدç يف ما بينهم ا�ستخدام قدراتهم 

دراكية, يف فرتة ق�سرية للغاية, لتكوين لغة  الإ

⁄ تك̀`````ن موجودة قبkÓ. وتدعم فر�سية �ستيلز 

مر الذي يزيد من ه�سا�سة الفر�سية  هذا الأ

أ�سا�ساk لكّل  أّم �سّكل̀`````â ا القائل̀`````ة بوجود لغ̀`````ة ا

 
(4)

اللغات املنطوقة.

 kالفرن�سية بحثا (VSD) ت ‹لةö�لقد ن

Bنذا∑) بيل  مريكي (ا ج̀`````اء فيه اإن الرئي�س الأ

فادة التي  كلينتون ⁄ يك�س̀`````∞ احلقيقة يف الإ

قدمه̀`````ا حول عÓقته العاWفي̀`````ة مع مونيكا 

لوين�سكي. بنى كاتب البحå ا�ستنتاجه على اأن 

أثناء ا�ستéوابه,  أنفه ا كلينتون كان يكرث دعك ا

وPل̀`````ك يعني, وفق̀`````اk لتاأكي̀`````د العارفني بلغة 

أنه يك̀`````ذÜ. كانâ مونيكا لوين�سكي  اجل�سد, ا

أو لعل هنا∑ من لقنها هذه  عل̀`````ى علم بهذا, ا

أل̀`````ة و�سواها, عندما ن�̀`````öت مذكراتها  امل�سا

عن عÓقته̀`````ا بالرئي�س ال�ساب≤ بيل كلينتون. 

مريكية  لذل̀`````ك دعâ كربي̀`````ات ال�سح̀`````∞ الأ

أثناء احلمل̀`````ة الدعائية  اإ¤ تتب̀`````ع حركاتها ا

التي اأجرتها مرّوجة للكت̀`````اÜ, لكي يتاأكدوا 

م̀`````ن نظراتها وحركات يديه̀`````ا وج�سدها ما 

اإPا كان̀`````â قد Pكرت احلقيق̀`````ة كاملة اأم ل. 

Wفال  ولع̀`````ّل اأكرث م̀`````ن Wالعوا ق�س�̀`````س الأ

امل�سهورة عن(بينوكي̀`````و) يذكرون كي∞ تروي 

ق�سة منه̀`````ا اأن اأن∞ بينوكي̀`````و كان ي�ستطيل 

أنفه  �سارة اإ¤ ا�ستطالة ا كلّم̀`````ا كذÜ. فهذه الإ

كلّم̀`````ا قال كذبة اإ‰̀`````ا ي�ستن̀`````د اإ¤ ما قرره 

 çأنه كلما اأكرث املتحد علماء لغة اجل�سد من ا

أ�سد  أثناء حديث̀`````ه يكون ا أنفه ا من مÓم�س̀`````ة ا

كذب̀`````اk! لقد انطلقâ ‹ل̀`````ة كوريري الر�سينة 

ن̀`````∞ Ãمار�سة  من فر�سي̀`````ة عÓقة حك الأ

الكذÜ, فن�öت –قيق̀`````اk م�سوراk عن جلوء 

روؤ�ساء دول العا⁄ اإ¤ هذه احلركة بالذات يف 

موؤ“راته̀`````م ال�سحافية, فتو�سلâ اإ¤ تاأكيد 

ÓWق.  اأن معظمهم ل يقول احلقيقة على الإ

وبينما يعترب بع†س النا�س اأن ال�سخ�س الذي 

يتéنب النظر ب�سكل مبا�ö اإ¤ عيني حمدثه 

خéولk, اأو �سعي∞ الثقة بنف�سه, يقول خرباء 

ن�سان يف ه̀`````ذه احلالة  لغ̀`````ة اجل�س̀`````د اأن الإ

نه  يحاول الظهور ب�سورة تناق†س حقيقته, ولأ
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يخ�سى اأن يقراأ حمدثه Pلك يف عينيه, Œده 

أو  يهرÜ بحركة مائلة من عينيه, اإ¤ اليمني ا

 ßاأما يف حالة الغي ..â– ¤ا اإÃالي�سار, اأو ر

فاإنه ينظر دائم̀`````ا اإ¤ اأعلى. هذا واحد من 

مفردات لغة اجل�سد التي اكت�سبâ م�سداقية 

عالية. نتيé̀`````ة لهذه امل�سداقي̀`````ة, ت�ستخدم 

 kم̀`````ن يف الوليات املتح̀`````دة خبريا اأجهزة الأ

يف لغة اجل�سد هو ب̀`````ول اإيكمان, اإ¤ جانب 

جه̀`````از ك�س∞ الك̀`````ذÜ, للتحقي≤ يف اجلرائم 

همية ال�ستثنائية. يéل�س  أو Pات الأ الغام†سة ا

هذا اخلبري اإ¤ املتهم ويحاوره لب†سع دقائ≤, 

فيكت�س̀`````∞ يف نهاية احلوار ما اإن كان املتهم 

أثناء ا�ستéوابه اأم  ق̀`````د اأد¤ باإفادة �سحيحة ا

ل. ومثلم̀`````ا عرفâ اللغات املنطوقة عمليات 

تطوير وتهذي̀`````ب و–ديå م�ستم̀`````رة, وكما 

اأفرزت هذه اإبداعات فكرية وجمالية وعلمية 

متنوع̀`````ة فاإن لغة اجل�سد قد عرفâ بدورها 

التطوي̀`````ر والتهذي̀`````ب والتحدي̀`````å واأفرزت 

 ,kأ�سا�سا اإبداع̀`````ات جمالي̀`````ة ع̀`````رب الرق�̀`````س ا

الذي �س̀`````ار لغة تفاه̀`````م وتوا�س̀`````ل عاملية. 

 kجاPالذي ن̀`````راه ‰و ,ìولع̀`````ل رق�̀`````س ال�سما

راقياk للرق�س الرزي̀`````ن املحت�سم الذي ي�سمو 

أنا�سيده  بالروì وامل�ساع̀`````ر من خÓل كلمات ا

ومو�سحات̀`````ه وقدوده واأحلانه̀`````ا, ومن خÓل 

أ�سا�ساk من  داء, وا ثياÜ حمت�سمة ت�سار∑ يف الأ

خÓل حركات اأج�ساده̀`````م وتعبرياتها, يقّدم 

بداع لغ̀`````ة اجل�سد عرب تلك  �س̀`````ورة جميلة لإ

احلركات املدرو�سة املتنا�سقة. لقد ” تدوين 

 ìيف رق�̀`````س ال�سما kÓح̀`````ركات القدمني مث

قدمياk و�ìö مدلولتها كما يلي:

1- الدم: وهو �Üö القدم اليمنى على 

ر�س. الأ

2- التك: وهو �Üö القدم الي�öى على 

ر�س. الأ

3- القفل̀`````ة: وهي مّد القدم اليمنى على 

أو مّد  Wرف القدم الي�̀`````öى واإحلاقها بها, ا

مام واإتباعها بالقدم 
اأي م̀`````ن القدمني اإ¤ الأ

خرى. الأ

4- النهزة: وهي نهز اجل�سم باأكمله عن 

ر�̀`````س والبقاء وقوفاk عل̀`````ى روؤو�س اأ�سابع  الأ

القدمني.

5- اللوحة: وهي �سح̀`````ب القدم اليمنى 

ميين̀`````اk, و�سحب القدم الي�̀`````öى اإ¤ جانبها, 

وبالعك�س. 

6- الب�سمة, وهي التقدم بالقدم اليمنى 

.kى جانباö�مام, وو�سع القدم الي اإ¤ الأ

7- اخلطوة: هي اخلطو بالقدم اليمنى 

على Wرف الق̀`````دم الي�̀`````öى ولفâ اجل�سم 

نحوها.

8- النقرة: هي اإرجاع القدم اليمنى اإ¤ 

ر�س. اخلل∞, ومل�س روؤو�س اأ�سابعها الأ

9- الرب̀`````اط: هو �Üö الق̀`````دم اليمنى 
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ر�̀`````س مع تاأخري م�سافة الرباط, ثم تهوي  بالأ

القدم الي�öى م�سافة ق�سرية.

10- التهواي̀`````ة: اإرج̀`````اع الق̀`````دم اليمنى 

للخل̀`````∞ ومثلها الق̀`````دم الي�öى م̀`````ع ثبات 

الراق�س يف مكانه. 

 kاأما حركات اليدين, وهي اأكرث ا�ستخداما

نظار من حركات  ون�ساWاk وتعب̀`````رياk ولفتاk لÓأ

القدم̀`````ني يف رق�س ال�سم̀`````اì, كما يف �سواه, 

فلم يع̀`````رف له̀`````ا اأي تدوين. رÃ̀`````ا لكرثتها 

وتنوعها وتÓحقها على نحو ي�سعب ح�öه. 

فمنه̀`````ا مثkÓ حركة �سائع̀`````ة تكرث الراق�سات 

أداءها هي رفع ال�ساعد الأمين واليد اليمنى  ا

ي�ö واليد الي�öى  Wبعاk مع ب�س§ ال�ساعد الأ

أي†ساk رفع  مام. ومنها ا بحركة ان�سيابية نحو الأ

خر ويده  Bساعده ويده مع ا�ستقامة ال�ساعد ال�

عند م�ستوى الفم اأمام ال�سدر, اإنزال اليدين 

ثم رفعهم̀`````ا اإ¤ م�ستوى ال�سدر ثم �سحبهما 

أو  اإ¤ اخلل̀`````∞ ثم رفعهما اإ¤ م�ستوى الوجه ا

�سابع بغزل ان�سيابي.  ما فوقه مع –ريك الأ

أم̀`````ا بالن�سب̀`````ة للراق�سني الرج̀`````ال فالوقفة  ا

النموPجي̀`````ة واحلركة الرئي�سة هي تلك التي 

 kالرق�س بها, اأي مد اليد اليمنى اأماما íيفتت

اإ¤ م�ستوى ال�سدر. ومن املبادÇ الرئي�سة يف 

كل ‰اêP رق�س ال�سماì –ريك اليد اليمنى 

مع القدم اليمن̀`````ى, واليد الي�öى مع القدم 

الي�̀`````öى بتنا�س≤ وانتظ̀`````ام. وقد عرف هذا 

الرق�س يف املرحلة الو�سيطة التي انتقل فيها 

من التكايا ال�سوفية اإ¤ املقاهي, قبل انتقاله 

اإ¤ امل�سارì والفرق الفنية املتخ�س�سة الذي 

واكب̀`````ه تطوير وŒديد كبريي̀`````ن, اأن الرجال 

الراق�سني يف تلك املقاهي كانوا يوؤدون بع†س 

 kأو وقوفا رق�سات̀`````ه على ركبهم, اأو جلو�س̀`````اk, ا

 íر�̀`````س, اإن ⁄ ي�سم ثابت̀`````اk اأو جلو�ساk على الأ

 kاأو ميينا kوخلفا kاحليز املكاين باخلطو اأماما

و�سمالk. اإ�سافة اإ¤ ما �سب≤, ” تدوين اأ�سول 

أداء رق�س  هامة اأخرى حلركات اجل�سم يف ا

ال�سماì, مث̀`````ل: دمني الزح∞, رجل للخل∞, 

م̀`````ام (اأي  م̀`````ام, رج̀`````وع, م�سي لÓأ رج̀`````ل لÓأ

عك�س الرجوع), م�سي (تكني) لليمني, م�سي 

(تكني) لل�سم̀`````ال, �ساداي̀`````ة (خطو مو�سعي 

يقاع ال�ساداية), (دقرة  �öيع ماأخ̀`````وP من الإ

أ�̀`````س), رجل (فا�س̀`````ي), زح∞ نق̀`````رة, قفلة  ا

بنهر, تهواية باليمني.. لكن ما ” تدوينه من 

 kعلميا kحركات على هذا النحو ⁄ ي�سكل توثيقا

يو�سí حركات هذا الرق�س واأو�ساع اجل�سم 

يف ‰اPجه العدي̀`````دة, ويف املراحل املختلفة 

لكل منها, وت�سل�سل حركات القدمني وال�سري 

املو�سعي اأو اجلانب̀`````ي ومدة كل حركة, وهو 

م̀`````ا يتم تدوينه الي̀`````وم يف معظم اأنحاء العا⁄ 

Ãا مياثل النوتة املو�سيقي̀`````ة ويواكبها. فقد 

أ�س̀`````ول وم�سادر وحركات رق�س  Xل تناقل ا

ال�سماì وتداول̀`````ه وتعليمه مرهون̀`````اk بالنقل 

ال�سفاهي والرواية واحلفZ ßالباk, اإل فيما 

ندر. ولعل اكتظا® رق�س ال�سماì باحلركات 
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يقاعات ال�öيعة املتÓحقة  واللتفات̀`````ات والإ

يéع̀`````ل ه̀`````ذا التدوي̀`````ن بال̀`````≠ ال�سعوبة. مع 

Pلك, ابتكر عدنان ب̀`````ن Pريل Wريقة تدوين 

 åدي موزون موّقع لهذه احلركات, بحيéاأب

بéدية العادية امل�سطلحات  دّون بالكتابة الأ

 kموزونا kزمنيا kتدوينا ìسا�سية لرق�س ال�سما� الأ

ملواق̀`````ع وح̀`````ركات كل رق�س̀`````ة, موزعة على 

يقاع الناXمة لها, بحيå تظهر زمن  اأزمنة الإ

كل حركة وخط̀`````وة والتفاتة,على نحو يرجع 

املدربون واملوؤدون اإليه. وهنا يتم التمييز بني 

 :ìأنواع الت�سكيل اجلمع̀`````ي يف رق�س ال�سما ا

نواع ال�س∞ الواحد الذي يكون  اأول ه̀`````ذه الأ

ب̀`````دوره اإما �سفاk �ساكناk يرق�س دون اأن يغادر 

مكانه يف امل�̀`````ìö, واإما �سفاk متحركاk يدخل 

راق�س̀`````اk اإ¤ خ�سبة امل�ìö من اأحد جانبيها, 

أو يخ̀`````رê راق�س̀`````اk كذلك. وثانيه̀`````ا ت�سكيل  ا

أربع̀`````ة. �سواء  أو ا متع̀`````دد ال�سفوف, اثن̀`````ان ا

أو  أو تداخÓ ا أو تعاك�س̀`````ا ا تقاب̀`````ل الت�سكيÓن ا

تفرعا يف حلقات جزئية, وهما يتفرعان من 

أو  ت�سكيل ال�س∞ الواحد اأ�سkÓ يف خطواته ا

نواع التÄام ال�س∞ باأكمله  حركاته. وثالå الأ

يف دائرة تتفرع منها دائ̀`````رة �سغرى داخلية 

ث̀`````م يعود امل̀`````وؤدون اإ¤ موا�سعهم يف الدائرة 

نواع دائرت̀`````ان م�ستقلتان  الكربى. وراب̀`````ع الأ

أربعة  أو ا تت�سكÓن من التÄام �سفني متقابلني ا

�سف̀`````وف. ولكل حركة وخط̀`````وة وت�سكيل من 

حركات وخطى وت�سكي̀`````Óت هذه ال�سفوف 

 íا ي�سÃ ,مدل̀`````ول يعرب عن معنى اأو مق�سد

معه اعتبار هذه التعبريات اجلمعية بدورها 

لغة اأج�ساد!
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ن�س̀`````ان قيمة واأمل واإ‚از يتéل̀`````ى من خÓل �سلوكه وت�öفه الذي يعد  الإ

خر,  Bن�سان ال اإ�سعاع̀`````اk كونياk يظهر من خÓل التفاعل والتب̀`````ادل بينه وبني الإ

 èن�ساني̀`````ة وتت�سابك, ويكرث العط̀`````اء وينمو الن�سي وتت�سع دائ̀`````رة العÓقات الإ

أرادها اˆ له هو  ن�سان وف≤ فطرت̀`````ه الطبيعية التي ا الب�̀`````öي ويتما�سك, فالإ

 íي�سب åخر, بحي Bن�س̀`````ان ال Pل̀`````ك املخلوق الب�öي الذي خل≤ ليبحå عن الإ
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ن�سان الفرد  الوج̀`````ود احلقيقي بالن�سب̀`````ة لÓإ

اإ‰̀`````ا يتحق≤ من خ̀`````Óل تÓقي̀`````ه مع Zريه 

�سخا�س ولي�س م̀`````ن خÓل تعامله مع  من الأ

‹موعة من 

�سياء! هذا هو ال�ö يف Pلك ال�ستمرار  الأ

أولÄك  العظي̀`````م للكيان الب�öي الذي يرف†س ا

ناني̀`````ة ويف†سلون العزلة  الذي̀`````ن يتميزون بالأ

ع̀`````ن اجلماعة وع̀`````دم امل�سارك̀`````ة الفعالة يف 

اأمورها.

ن�سان قيمة واأمل واإ‚از اإل اأن بع†س  الإ

�سخا�̀`````س من خÓل التعام̀`````ل Zري ال�سوي  الأ

خرجوا عل̀`````ى ال�سائد املاألوف فظهرت منهم 

نها  �سلوكيات عéيبة تثري الده�سة والنفور, لأ

تخفي وراءها انفعالت وهواج�س واŒاهات 

تبع̀`````د �ساحبها ع̀`````ن دائرة اخل̀`````ري والنماء 

 .Üواجلد ö�وتدفعه اإ¤ دائرة ال

ن�سان  اأما ال�سبع النف�سي قيمة يخلعها الإ

على ت�öفاته, فهو اإح�سا�س يعرب عن يقظة 

ال†سمري الذي يدافع عن احل≤ Ãروءة ويتقن 

خر Ãودة. Bودة ويتفاعل مع الéالعمل ب

ال�سبع النف�سي Zر�س فا�سل يزرع يف اأر�س 

احلياة باإرادة ل تتوق∞ وعمل جاد يعرب عن 

�سافة اخل�سب̀`````ة امل�سبعة بالر�سا  مل والإ الأ

ريحية. والقناعة والأ

á«ëjQ C’Gh á«fÉf C’G ÚH »°ùØædG ´ƒ÷G

أو اأي عمل يقوم  يتميز اأي فع̀`````ل اإن�ساين ا

به ال�سخ�س بطبيعته املعرفية, فهذه الطبيعة 

 âا كانPئم̀`````ة اإÓتوجه ال�سل̀`````و∑ الوجهة امل

أو يبعده عن امل�سار ال�سحيí لينخرط  �سليمة ا

يف زحمة ال�سالكني يف Wري≤ النحراف. 

 íويكت�سب ال�سل̀`````و∑ املعني عندما يف�س

م̀`````ن خ̀`````Óل نتائéه Ã̀`````ا يدل عل̀`````ى وعي 

�ساحبه, والوعي ال̀`````ذي نق�سده يتéلى من 

فع̀`````ال اأو ما ‚نيه من خÓل  خÓل ثمار الأ

‹موع̀`````ة الت�öفات التي نق̀`````وم بها, وكاأن 

ن�سان ال�سخ�س �ساأنه يف Pلك �ساأن ال�سéرة  الإ

التي تطرì ثمارها وتقدمها للقاWفني, ومن 

ثمارها نعرفها! ويحتاê ال�سلو∑ الواعي هذا 

اإ¤ حركة تفاعلي̀`````ة تبادلية متدفقة يف اأكرث 

خر, ومع  Bال íه يف �سالéاه, حركة تتŒمن ا

خر. Bخر, ومن اأجل ال Bال

وبطبيع̀`````ة احلال ف̀`````اإن ال�سلو∑ املوقوت 

أو امل�سلحé̀`````يz مينع �ساحبه عن  ن̀`````اين ا }الأ

العطاء املخل�̀`````س ول يريد له اأن ي�سلم وعيه 

خ̀`````ر ب�سهولة  BÓاأو مدركات̀`````ه اأو معلومات̀`````ه ل

أنه يدعي له  أو ا وي�̀`````ö, حتى لو كان حمباk له ا

احلب! فه̀`````و ميتنع }ملر�س نف�سيz قد يتعل≤ 

بظ̀`````روف حياته وتن�سÄت̀`````ه, اأو قد يرجع اإ¤ 

خر,  Bوخ̀`````وف وتوج�س من هذا ال Üا�سطرا

ف̀`````Ôاه يعي�س –̀`````â وWاأة حاجت̀`````ه, ولهفته 
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عل̀`````ى اإ‚ازه̀`````ا ودقته الواعي̀`````ة Ã�سلحته 

فق§, وحر�سه على اأن تكون كل اأموره على 

خ̀`````ري وجه, حت̀`````ى ي�ست�سعر م̀`````ن خÓل هذا 

 Pأنه ي�ستحو ‚از امل�سنوع بéه̀`````ود الغري ا الإ

أو تقديرها, ولكنه  على اح̀`````رتام اجلماع̀`````ة ا

أنه يهدم يف  ين�سى يف زحمة ه̀`````ذا ال†سÓل ا

‚از اله�س اأعظم ما ميكن اأن  ثناي̀`````ا هذا الإ

ن�سان م̀`````ن خÓل الوجدان  يح�س̀`````ل عليه الإ

ال�س̀`````ايف املخل�̀`````س ال̀`````ذي كان يعمل له ول 

ح�سا�س Ãقدراته, ووعيه  ينتظر منه �سوى الإ

املخل�س بوفائه وحبه. 

ن�س̀`````ان ال�سوي ل بد واأن يق†سي  ولكن الإ

على ه̀`````ذا ال�سعور الطاع̀`````ن للéوع النف�سي 

ن̀`````ه قيمة واأمل واإ‚از Wاملا هو بت�öفاته  لأ

الأخÓقية يعرب عن ال�سب̀`````ع النف�سي وملتزم 

على وهو  بالقيم الدينية ومتطلع اإ¤ املثل الأ

م�ستب�̀`````ö من�̀`````ìö ال�سدر ل يع̀`````رف ال�ساأم 

أو النعزالي̀`````ة, ول Œرح̀`````ه حواف̀`````ر الياأ�س  ا

اجلاحم̀`````ة فتقذف ب̀`````ه يف دياج̀`````ري الظÓم 

وهواج�س القل≤ والتوتر. 

ه̀`````ذه اخل�سارة الفادح̀`````ة تدفعنا اإ¤ اأن 

ناين وكي∞ يقتل هذا  نظه̀`````ر قبí ال�سلو∑ الأ

ال�سل̀`````و∑ متعمداk ومرت�سداk كل معاين اخلري 

مل الذي كانâ تن�سéه  ‚از والأ والعطاء والإ

خيوط املحب̀`````ة الت̀`````ي تعمل باأمان̀`````ة واعية 

وتفاعل مثم̀`````ر, وت†سحي̀`````ة �سéاعة ومروءة 

حانية, وفكر �سادق, وحر�س نبيل.

ريحي̀`````ة فه̀`````ي عطاء  هك̀`````ذا تك̀`````ون الأ

وت†سحي̀`````ة اإرادية واعية وعي̀`````اk تاماk باأهمية 

ن�سان, ت†سحية ل ي�سعر فيها  وقيمة واأمل الإ

أو ال†سغ§, ولكنها ت†سحية  ن�سان بالق�ö ا الإ

ن�سان الواعي بوجوده  ينطل≤ من خÓله̀`````ا الإ

خر, وهي الت†سحية  Bن�سان ال كله يف �سبيل الإ

التي تعرب عن:

‰̀`````و ال�سخ�سي̀`````ة, وعلى قوته̀`````ا, وعلى 

ن�سان بنف�سه  الدرج̀`````ة الق�سوى من –كم الإ

نه يف هذه احلالة العظيمة  وحرية اإرادته; لأ

ريحية ي†سح̀`````ي بحيات̀`````ه Wوعاk يف  م̀`````ن الأ

�سبيل اخلري... وتل̀`````ك اأق�سى درجات النمو 

الب�öي. 

 ,kقويا kن ال�سخ�سي̀`````ة النامي̀`````ة ‰̀`````وا ولأ

واملقتنعة اقتناعاk كام̀`````kÓ بحقها يف احلياة, 

ال�سخ�سي̀`````ة التي ل تخ̀`````اف على نف�سها من 

�س̀`````يء, فÓ ميكن اأن تن̀`````ذر Pاتها ل�سيء Zري 

رادة العط̀`````اء ال�سمحة,  اأن ته̀`````ب نف�سه̀`````ا لإ

حتى ت�سه̀`````م باأريحية يف تق̀`````دمي كل ما من 

خر.  Bاأن ي�سعد ال zأن̀`````ه }بق̀`````در امل�ستط̀`````اع �سا

ريحية ترى  �سل̀`````و∑ الأ فال�سخ�سية �ساحبة 

أولÄك الذين  خري̀`````ن, ا Bسعادته̀`````ا يف عيون ال�

أ�سهمâ يف –قي≤ �سعادتهم. ا

ريحي̀`````ة هو اله̀`````دف املن�سود  �سل̀`````و∑ الأ
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ن�سان  والغاي̀`````ة الت̀`````ي تع̀`````رب ع̀`````ن قيم̀`````ة الإ

احلقيقي̀`````ة, فهو �سلو∑ الت†سحية التي ل بد 

واأن تك̀`````ون تامة دون اأمل يف ثواÜ, ودون اأن 

يدفع اأحد فداء. ه̀`````ذا ال�سلو∑ يعتمد على 

}احلبz الذي ي�̀`````öع هذا ال�سلو∑ ويحدده; 

يثار احلقيقي هو الذي  ن املحب �ساحب الإ لأ

:kÓيهت∞ على م�سامع اجلميع حلبيبته قائ

خذيني كل̀`````ي اإPا كنâ يف حاجة اإ›, ول 

تعطي بالk لكل ما ميكن اأن يق∞ حéر عرثة 

يف Wري≤ العطاء ال�س̀`````ايف ولي�س اأن تداري 

خذ املتبادل.  هذا العط̀`````اء, فهو منزه عن الأ

فالعطاء ل يطلب مقابل وال�سعادة الق�سوى 

ه̀`````ي اأن ي†سح̀`````ي احلبي̀`````ب دون اأي �öر, 

ن العطاء يف ‹مل̀`````ه يéعل �ساحبه راب§  لأ

خر  Bاجلاأ�س, فه̀`````و ي�سع̀`````ى اإ¤ اأن يزدهر ال

.kويبقى �سعيدا

ن�سان  Pلك ه̀`````و الو�سال احلقيقي بني الإ

ريحية Pلك  خر, و�سال يت̀`````م يف اإWار الأ Bوال

الذي يéعل املح̀`````ب ي�ستمع اإ¤ Pلك النداء, 

 ÆدZعذب̀`````ة تد  kان̀`````ه اأ�سوات̀`````اPB ف̀`````رتدد يف ا

Pان, وتتé�سد يف ‹موعة  Bال�سمع وت�سن∞ ال

العبارات ال�سافية املعربة عن الفهم والوعي 

مل  أن�سودة الأ واإرادة اخلري, اأ�سوات̀`````اk تعزف ا

أنغامها الراقية لتعرب عن  ن�سان فتخرê ا يف الإ

ن�سان, وتوؤكد عل̀`````ى اأهمية العطاء  قيم̀`````ة الإ

املن̀`````زه عن الغر�̀`````س, واله̀`````ادف اإ¤ �سعادة 
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ن�س̀`````ان, عط̀`````اء يتعامل م̀`````ع الواقع برقة  الإ

وه̀`````وادة وب�سرية نفاPة وقل̀`````ب مفعم باملودة 

ح̀`````Óم الواهمة التي قد  يبتعد عن دائرة الأ

ن هذه  تاأتي اإلينا فéاأة بع̀`````د Wول نعا�س; لأ

ح̀`````Óم ل بد واأن نتنب̀`````ه اإليها فهي اأحÓم  الأ

مفرو�س̀`````ة ل تع̀`````رب ع̀`````ن الختي̀`````ار الواعي 

ن�س̀`````ان الراق̀`````ي هو الذي  ن الإ املق�س̀`````ود, لأ

يف مق̀`````دوره اأن يخت̀`````ار حلمه, وهو الذي يف 

ا�ستطاعته دائما- اعتماداk على اإرادته الوثابة 

وفعاليته املثم̀`````رة وحر�سه على العطاء- اأن 

يوX∞ اإرادته يف �سنع اأحÓمه حتى ل يرت∑ 

لهواج�س̀`````ه اأن تعبÃ åقدرات اإرادته فتف�سد 

عليه واقعه وتطم�س من خÓل اأ�سغاç هذه 

الأحÓم كل ما ميكن اأن يخططه لهذا الواقع 

املعا�س.

 ´ƒ```÷ÉH  Qƒ```©°ûdG  á```aBG  ∂```∏ªàdG  Ö```M

»°ùØædG

ن�س̀`````ان الف̀`````رد يف حياته وهو  يعي�̀`````س الإ

�سياء التي  ي�سع̀`````ى �سعياk حثيثاk لكي ميتلك الأ

Œعله ي�سعر بقيمته, ويوؤكد من خÓلها Pاته, 

�ساليب  ح�سا�س بالتملك م̀`````ن الأ وي�سب̀`````í الإ

خ̀`````ر Wاملا يراعي  Bن�سان وال املقبول̀`````ة بني الإ

كل منهم̀`````ا احلق̀`````وق والواجب̀`````ات املتبادلة 

بينهم̀`````ا يف عدل وي�̀`````ö و�سهولة. وهنا ل بد 

م̀`````ن Wرì �س̀`````وؤال مهم هل ميك̀`````ن اأن ميلك 

جابة }بنعمz فاإن  ن�سان حباk? فاإPا كانâ الإ الإ

ن�سان ميلكه  احلب ه̀`````ذا �سيكون يف حوزة الإ

ر�س  ويقتنيه وي�سبí �ساأنه �ساأن }قطعة من الأ

أو  التي �س̀`````وف يقيم عليها في̀`````Ó امل�ستقبل, ا

أنه ميلك  �سيارة فارهة ي�ست�سعر من خÓلها ا

!zقدام النوا�سي والأ

ن التملك فيه  احلب ل يعرف التملك, لأ

خن≤ واإهÓ∑, احل̀`````ب ل يعرف اإل العطاء, 

ن احل̀`````ب ن�ساẀ`````اk اإيéابياk مثم̀`````راk يتطلب  لأ

اأن تك̀`````ون العÓقة باملحب̀`````وÜ عÓقة رعاية 

ومعرفة, وŒاوباk وفرحة, وم�öة ومتعة.

ن�سان الراقي يف تعامله   هكذا يك̀`````ون الإ

ن وهم التملك يف احلب  مع اأعظم Œاربه, لأ

يéعل املحب̀`````ني ي�ست�سعرون وكاأنهم وقعوا يف 

ح̀`````ب بع†سه̀`````م, وبطبيعة احلال ف̀`````اإن كلمة 

ن املحبة  }الوقوعz تنطوي عل̀`````ى تناق†س, لأ

ن�س̀`````ان يف هذا  ن�س̀`````اط اإيéاب̀`````ي مثم̀`````ر والإ

الن�ساط ومن خÓله ينه†س, ويخطو, وي�سري, 

أو ال�سقوط ل  ن الوقوع ا ول ميك̀`````ن اأن يقع, لأ

يعرف اإل ال�سلبية, فÓ وقوع يف احلب!

 á```«°üî°T  ø```Y  Ò```Ñ©J  ∂```∏ªàdG  Ö```M

á«°ùLôf

رباì وال�سعي  اإن ح≤ القتناء و–قي≤ الأ

الÓه̀`````å وراء املقدرات املالي̀`````ة واملادية قد 

أه̀`````م احلقوق الت̀`````ي يتطلع اإ¤  اأ�سب̀`````í من ا

ن�سان  ن�سان يف حياته- ولكن الإ –قيقه̀`````ا الإ

يف زحم̀`````ة هذا الولع باملق̀`````درات املادية قد 
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ين�س̀`````ى اأن هنا∑ م̀`````ن يفكر عل̀`````ى �ساكلته. 

أي†ساk م̀`````ن يريد كما يري̀`````د هو اأن  وهن̀`````ا∑ ا

يحق̀`````≤ لنف�س̀`````ه, فكل فرد يح̀`````اول املحاولة 

نف�سها, وي�سعى بنف�̀`````س املهمة, ومن هنا اإما 

اأن ت�سطدم الرZبات وين�ساأ ال�öاع النف�سي 

خر,  Bة ع̀`````دم احرتام الفرد حلق̀`````وق الéنتي

 Üاوéأو يحق̀`````≤ كل ف̀`````رد م�سلحته م̀`````ع الت ا

خر يف  Bوالتفاع̀`````ل والعمل عل̀`````ى م�ساعدة ال

.kأي†سا –قي≤ م�ساحله ا

وال�س̀`````وؤال متى تتحول ه̀`````ذه امللكية اإ¤ 

ت�öفات ت̀`````وؤدي ب�ساحبها اإ¤ العدوان على 

أو اإ¤ اأن يت�س∞ بالتطرف يف حبه  خ̀`````ر, ا Bال

مل�سلحته فتظهر هذه الÔج�سية امل�öفة يف 

الذاتية. فت†سيع م̀`````ع Xهورها املتطرف كل 

املعاين املعربة عن الذوق والعرتاف بحقوق 

خرين?  Bال

 •É```≤ædG  ‘  ¢```üî∏àJ  á```HÉL E’G  π```©dh

:á«dÉàdG

- عندم̀`````ا يتحول ال�سل̀`````و∑ الذي يرتكز 

حول امللكية والربí ال�öيع اإ¤ �سلو∑ ي�سب≠ 

اŒاه̀`````ات ال�سخ�س, ويدفع̀`````ه اإ¤ اأن يعمى 

خر يف م�ساحله وحقه  Bعن روؤية حقيق̀`````ة ال

أي†ساk يف احل�سول على مطالبه وحقوقه. ا

ن�س̀`````ان املتطرف يف  - عندما ميع̀`````ن الإ

نرج�سيت̀`````ه يف احل�سول عل̀`````ى ال�سلطة }باأي 

أنه  �سكالz وي�سع̀`````ر من خÓلها ا �س̀`````كل من الأ

مر, وله ح̀`````≤ ال�سيط̀`````رة, وله كل  ميل̀`````ك الأ

املقدرات, فين�سى –̀`````â وWاأة هذا ال�سعور 

ن�ساني̀`````ة املعربة عن  ال†ساZ̀`````§ كل معاين الإ

.zاخلري واحل≤ واجلمال{

ن�سان يف زحمة ن�سوته  - عندما ين�سى الإ

باإح�سا�س̀`````ه بذات̀`````ه فق§, وحر�س̀`````ه على اأن 

يكون ه̀`````و املف†سل دائم̀`````اk, و�ساحب الراأي 

أي†س̀`````اk �ساحب الكلمة  ال�سدي̀`````د Zالباk, وهو ا

الت̀`````ي ل يéوز اإZفاله̀`````ا, اأو عدم العرتاف 

ب�سÓمتها و�سدقها ومنطقيتها. حتى واإن كان 

أو امل�سايرة  العرتاف ل يعرب اإل عن النفاق, ا

خر له  Bاملعربة عن املهادنة وال�ستكانة! اإن ال

احلقوق نف�سها وله العتبارات نف�سها. 

ن�سان بÔج�سيته - يف  وهكذا يعت̀`````دي الإ

�سخا�س -  حوال وعند بع†̀`````س الأ بع†̀`````س الأ

خر فيعرب عن هذا العتداء ب�سعوره  Bعلى ال

ن�ساين, فهو يريد  ال†ساZ̀`````§, وحقه Z̀`````ري الإ

لنف�سه فق̀`````§ ول يريد لغريه, ويحب لنف�سه, 

 Üمات ال�سطراÓول يحب لغريه وتل̀`````ك ع

النف�سي, الذي يعرب عن �سخ�سية Zري �سوية 

ل تق̀`````وى عل̀`````ى فعل اخل̀`````ري, ول تعرتف اإل 

Ã�سلحتها فق§.

 øe »```°ùØædG ´ƒ```÷G ø```Y È```©j ÜÉ```Ñ°ûdG

¬JÓµ°ûe ∫ÓN

 Üبع†̀`````س ال�سبا ö�م̀`````ن املمك̀`````ن اأن يخ

حيويته̀`````م لو Xلوا يعي�سونه̀`````ا من وراء �ستار 
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القل≤ واخلوف من امل�ستقبل اأو عا�سوا يكتمون 

راء بحيå ل ي�ستطيعون  Bبني جوانحهم كل ال

التعب̀`````ري عنها اإل هم�ساk, اأو يف �سور ال�سلو∑ 

الت̀`````ي قد تبدو منحرف̀`````ة اأو متطرفة فنفقد 

.kبذلك الو�سيلة والغاية معا

نقاP ال�سباÜ يتحدد  وال�سبيل الوحي̀`````د لإ

من خ̀`````Óل ال�ستماع اإ¤ �سكواهم ومطالبهم 

والتعرف عل̀`````ى وجهات نظره̀`````م وتوXي∞ 

Wاقاتهم التوXي∞ ال�سليم, مع العرتاف بهم 

مل للوWن العزيز بف†سل  كقوة هائلة ت�سنع الأ

ر�س̀`````ادات القيادية  التوجيه̀`````ات ال�سليمة والإ

الواعي̀`````ة تلك التي “كنه̀`````م من التفاعل مع 

يéابي  واقعهم وتعودهم عل̀`````ى النغما�س الإ

يف و�س̀`````ع احللول للم�سكÓت بب�سرية ونّفاPة 

وروؤية ثاقبة.

اإن ما ن�ساهده اليوم يف بع†س ال�سباÜ من 

ت�öفات يبدو عليها التطرف اإ‰ا مرده اإ¤ 

قناع ولكن قوبل  أننا ⁄ نقابل̀`````ه باملناق�سة والإ ا

بالت�سل§ والقمع بحيå قد يقوي هذا الفكر 

أف̀`````كار واهية على  املتطرف املعتم̀`````د على ا

ن Wري≤ رف†سه كان يعتمد  مدى ال�سن̀`````ني, لأ

على ال†سغ§ والقم̀`````ع, يف حني اأن مقاومته 

قن̀`````اع كان ميكن الق†ساء عليه  باملناق�سة والإ

يف حلظات مع̀`````دودات. ومن هنا تن�ساأ اأزمة 

 âفاإما ال�سم ,Üالتعب̀`````ري لدى بع†س ال�سب̀`````ا

أو التط̀`````رف وكÓهما �ö, حي̀`````å اأن و�سيلة  ا

التعام̀`````ل مع ال�سباÜ ل ب̀`````د واأن تعتمد على 

قن̀`````اع واملناق�س̀`````ة املو�سوعي̀`````ة  احلé̀`````ة والإ

الواعية Ã�سكÓتهم.

أزم̀`````ة التعبري لدى بع†̀`````س ال�سباÜ قد  وا

أت̀`````ي من ت†سافر ‹موعة من العوامل, لعل  تا

من اأهمها ما يلي:

- عندم̀`````ا يéد ال�ساÜ اأمامه �سكلني من 

 ,ö�مبا Üأ�سكال التعبري, فاإما اأن يعرب باأ�سلو ا

واإم̀`````ا باأ�سلوZ Üري مبا�ö, فنéده يف احلالة 

و¤ ي�ستطيع اأن يع̀`````رب عن م†سمون فكره  الأ

�öاحة, واأن يكون مقيا�س التعبري عنده هو 

امل†سم̀`````ون. وي�سبí التعب̀`````ري املبا�ö �سدمة 

واقعية يقدمه̀`````ا ال�ساÜ من خ̀`````Óل معرفة 

احلقائ≤ بطريقة �öيحة بحيå ل ت�ستطيع 

اأن “ت̀`````د اإليه̀`````ا مل�سات النف̀`````اق الجتماعي 

فتخف̀`````∞ من �öاوتها وتهذÜ من �öاحتها 

�سلوZ Üري املبا�ö الذي  ودقتها. وهن̀`````ا∑ الأ

ق̀`````د ي�سطنع لغة الرمز, وم̀`````ا ي�ساحبها من 

أو  تاأويÓت قد ل ترتقي اإ¤ م�ستوى احلقيقة ا

يعرب عنها يف �سفور وو�سوì, بل قد ي�ستخدم 

Zمزات ون̀`````كات وتعليقات قد تكون مغر�سة 

أو املكا�سفة. خوفاk من امل�سارحة ا

- التغي̀`````ري ال�öيع ال̀`````ذي �سمل جوانب 

احلي̀`````اة بحي̀`````å ل يقوى بع†̀`````س ال�سباÜ اأن 

يتابعوه اأو يحذو حذوه ‡ا اأدى عند البع†س 

 âاع̀`````ات نف�سية حادة دفعö�اإ¤ ال�سعور ب
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بع†سهم اإ¤ التمرد ت̀`````ارة واإ¤ التطرف تارة 

اأخرى وما قد يتبع كل Pلك من عوامل التوتر 

وال�سطراÜ النف�سي.

- التطل̀`````ع اإ¤ الك�سب ال�öي̀`````ع دون اأن 

يفك̀`````ر ال�ساÜ يف ح̀`````دود اإمكاناته وقدراته. 

ولك̀`````ن اأ�سبí حم̀`````ور اهتمام ال�س̀`````اÜ كي∞ 

يح�سل على دخل منا�سب ميكنه من ال�öف 

عل̀`````ى �öوريات̀`````ه تل̀`````ك الت̀`````ي خرجâ على 

ح̀`````دود ال†öورة املتعارف عليه̀`````ا من ماأكل 

�öة  وملب�س وم�Üö وفكر وثقافة وتكوين الأ

�ساليب  يف امل�ستقب̀`````ل واŒه̀`````â اإ¤ بع†س الأ

التي قد تتعل≤ ب�سلو∑ التدخني, وال�سهر يف 

 kمتنف�سا Üد فيها ال�سا`````̀éماكن التي قد ي الأ

حلاجاته الع†سوية اإ¤ جانب �سعوره بالر�سا 

أنه يلعب دوره كامZ kÓري  وهو يت�سور وهماk ا

منقو�س. واإل وقع ال�ساÜ فري�سة للهم والقل≤ 

والتوتر النف�سي.

- وق̀`````د ‚د ال�ساÜ ي�س̀`````ارع نف�سه بني 

ما ي̀`````راه من نظريات متعار�س̀`````ة مت†ساربة, 

ن معظم هذه النظري̀`````ات من بيÄة ثقافية  لأ

وح†سارية تختل∞ م̀`````ع بيÄتنا, ومن ثم ‚د 

ال�ساÜ يتاأرجí بني الولء لها وبني العرتا�س 

 âأباح عليه̀`````ا خا�سة تلك النظري̀`````ات التي ا

لبع†س ال�سباÜ احلرية املفرWة دون اأن تكون 

أو تل̀`````ك النظريات التي  هن̀`````ا∑ قيم واأ�سول ا

�öبâ بعر�س احلائ§ كل العقائد الدينية, 

أو تلك التي –éرت بهم يف قوالب لهوتية  ا

أو اإẀ`````ارات فل�سفية تع�س̀`````∞ باأفكار بع†س  ا

ال�سباÜ وŒم̀`````í بهم اإ¤ Ẁ`````رق وم�سارات 

Z̀`````ري �سليمة من حيå ال�سكل وما يواكبه من 

أو م̀`````ن حيå امل†سمون وما يتبعه  �سلوكيات, ا

 ö�أو ما ي�سمى بلغة الع أف̀`````كار وعقائد ا من ا

.zأيديولوجيات }ا

IÉ«◊G áé¡Hh Ö◊G

ن�س̀`````ان �öباk م̀`````ن الراحة  ي�ست�سع̀`````ر الإ

النف�سية ي�ساحبها Pلك ال�سعور اجلميل الذي 

ن�سان الفرد عندم̀`````ا تقوم حياته  يح�س̀`````ه الإ

الع†سوي̀`````ة بوXيفتها ال�سوية, ه̀`````ذه الراحة 

تاأتي من �سÓمة التعامل مع اجلزئيات ودقة 

التفاعل مع مكونات اجل�سم, و�سفاء النف�س 

ع†ساء يف هدوء وراحة  التي –ر∑ �سائر الأ

ووئام.

واحلب ميثل النفع̀`````الت الب�öية التي 

ن�س̀`````ان ملا يحتويه م̀`````ن �سحنات  مي̀`````ر بها الإ

وجداني̀`````ة تنط̀`````وي على خ̀`````ربات ومواق∞ 

 èواأحا�سي�̀`````س يواكبه̀`````ا انفع̀`````الت هي مزي

م̀`````ن الغبطة وال�öور وال�سع̀`````ادة, ولكن هذه 

التéربة ال�ساق̀`````ة املéهدة ت�ستلزم بال†öورة 

هذا ال�سياê املتني ال̀`````ذي نتطلع اإليه عندما 

نتكل̀`````م عن احلب وما ي�ساحبه من انفعالت 

واأعن̀`````ي بهذا ال�سياê املتني }الوفاءz فم�سكلة 

 .Üاحلب اأن املحب ي†سع كل ثقته يف املحبو
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وينتظ̀`````ر ح�ساد هذه الثقة من خÓل الوفاء 

الذي يعن̀`````ي ال�ستمرار ويعرب ع̀`````ن اللتزام 

أ. والثبات على املبدا

أق�س̀`````ى م̀`````ن الناحي̀`````ة النف�سية اأن  وما ا

 kدوعاfl أنه كان ن�سان يف حلظة ا ي�ست�سعر الإ

أن̀`````ه قد وقع �سحي̀`````ة ل†Üö من اخليانة  أو ا ا

أق�س̀`````ى على النف�س  أو ع̀`````دم الوفاء, ولي�س ا ا

مال  Bمن اأن كل ال kية من اأن تتحق≤ يوماö�الب

الت̀`````ي ن�سéتها وزرعته̀`````ا يف اأر�س احلب قد 

Pهب̀`````â و⁄ توؤت بثمارها املتوقعة. واأن كل ما 

قد عاي�سته م̀`````ن اأحا�سي�س ل يعدو اأن يكون 

‹رد اأوهام قد ك�سف̀`````â احلقيقة املرة عن 

زيفها, واأXهرت خداعها! 

هك̀`````ذا ل ب̀`````د للح̀`````ب كتéرب̀`````ة ب�öية 

ن�سان من اأن تقرتن  نف�سية تعرب ع̀`````ن رقي الإ

نانية اإ¤ عطاء, 
يث̀`````ارz بو�سفه يحول الأ }بالإ

ن احلب  ويبدل اجلفاء اإ¤ تعاون وو�سال, لأ

خر مكاناk كبرياk يف  BÓل kدائما íاحلقيقي يف�س

خر بوعي وفهم  Bاأعم̀`````اق نف�سه, بل ي†س̀`````ع ال

–â ت�öف̀`````ه فيتفان̀`````ى يف خدمته- ويعد 

احلب املخل�س الويف اأعظم دليل على ال�سبع 

النف�سي ويقظة ال†سمري وح�سن اخلل≤ ونبل 

الق�سد.

.âسبحي, �سيد.(1998), ال�سبع النف�سي, القاهرة, ميديا برن� -

- Kosslyn, Stephen M.. & Rosenberg, Robin S.: Fundamentals of Psychology; the brain, 

the person, the world, Second edition, pearson educatin, Inc, (2005).

™LGôŸG

¥µ
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 :¬fGƒjOh ¿GQó nH QOÉ≤dG óÑY

Ö«ÑM iôc pP øY Ö«Ñ q∏dG oá«∏°ùJ

ُع̀`````رف ا�سم عبد القادر ب̀`````دران وا�ستهر من جهت̀`````ني: اإحداهما ا�ستغاله 

نه,  tبه, واإ�ساعتهم اأخبار علمه, و“كÓّWمذت̀`````ه وÓبالّتعليم, وبُروز عدد من ت

ثر, وُخ�سو�ساk كتابه: تهذيب تاريخ  ومعارفه, والثاين عدد من املوؤلفات Pات الأ

أّلفه ابن ع�ساكر, وكتاÜ (املدخل), وهو يف الفقه احلنبلي,  دم�س̀`````≤ الذي كان ا

.(ájQƒ°S) »©eÉL PÉà°SCGh óbÉfh ÖjOCG

 .»°ûY êQƒL ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

ájQƒ°S ‘ ô©°ûdG ïjQÉJ øe

ájGódG ¿Gƒ°VQ óªfi .OájGódG ¿Gƒ°VQ óªfi .O

❁
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وكتاÜ: (منادمة الأÓWل وم�سامرة اخليال), 

الذي ُعني فيه بذك̀`````ر معاهد ال�سام العلمّية 

القدمية.

وكان من ÓّWب̀`````ه الّنابهني: حممد �سليم 

دباء ال�سع̀`````راء من اأع†ساء  اجلن̀`````دي اأحد الأ

مع العلمي العربي و�ساحب كتاÜ اأخبار  réامل

أب̀`````ي العÓء, وفخري الب̀`````ارودي اأحد �سا�سة  ا

أدبائه̀`````ا وXرفائها, وخ̀`````ري الدين  ال�س̀`````ام وا

 Üساحب كتا� ñديب املوؤّر الّزركلي ال�ّساعر الأ

عÓم) وال�ّسيخ حممد اأحمد دهمان: العا⁄  (الأ

ث̀`````اري املوؤّرñ. وŒ̀`````د يف املواد  Bوال åالباح

 kالتي در�سوها على عب̀`````د القادر بدران كتبا

�سول,  يف البZÓة, والعرو�̀`````س, والفقه, والأ

دÜ وال�سعر (مثل �سعر املتنبي, ومقامات  والأ

احلريري...) اإلخ .

عn عدد م̀`````ن كتبه بع̀`````د وفاته,  pبWُ وق̀`````د

ومنها ديوانه الذي �سّماه: (ت�سلية اللبيب عن  

Pكرى حبيب) الذي �سدر بعد وفاة  (بدران) 

(1)
.kبثمانني عاما

عبد القادر بن اأحم̀`````د بن م�سطفى بن 

عبد الرحيم بن حمّمد بدران. ولد يف مدينة 

أ�سها قائم  Bنذا∑ بلدةkيرا دومة (دوما) وكانâ ا

ن مدير منطقة) وكانâ ولدته  Bمقام (لقبه ال

�سنة 1265 ه`  (1848) وكان جّده م�سطفى 

من اأهل العل̀`````م امل�سهورين. وقد اأخذ علومه 

 ,ñو¤ يف بلدت̀`````ه عل̀`````ى عدد م̀`````ن ال�سيو الأ

وقn�سد اإ¤ دم�س≤ فدر�س على كبار علمائها 

نحو �سâّ �سن̀`````وات: ا�ستق�س̀`````ى فيها العلوم 

ال�سائ̀`````دة. وعك̀`````∞ على امل�س̀`````ادر واملراجع 

يتمم ثقافته بنف�س̀`````ه –بناء على و�سية اأحد 

أ�ساتذته– وم̀`````ا لبå اأن نب≠ يف الفقه و�سائر  ا

أتقن عل̀`````وم العربّية,  العل̀`````وم  ال�öعي̀`````ة, وا

ألفها على  Bدابها. وتدل اأخباره, وكتبه التي ا وا

امتداد يده بق̀`````وة اإ¤ علم الهيÄة, وامليقات, 

واحل�ساÜ, و�سائر العلوم العقلية والّريا�سّية, 

ومنه̀`````ا علم الفل̀`````ك, والذي Pك̀`````ره الّزركلي 

أنه  ع̀`````Óم  (4: 37–  38) ا م̀`````ن اأو�سافه الأ

دÜ والتاريخ   فقيه اأ�سو› حنبلي عارف بالأ

.kأي†سا واأ�ساف جانب ال�سعر ا

وكان لعبد القادر ب̀`````دران �سلةl و�سحبة 

مري عب̀`````د القادر اجلزائري. وكان من  مع الأ

مري Wلب اإ¤ ابن  أّن الأ حب̀`````ة ا tث̀`````ار هذه ال�سB ا

ب̀`````دران مرافقته يف رحل̀`````ة ZّرÜ فيه فدخل 

عدداk من دول اأوروبة, وبÓد املغرÜ العربي 

(اجلزائر وتون�س).

وقد انفعل بهذه الرحلة, وحمل للéزائر 

Pك̀`````رى Wيبة, و‚د يف ديوان̀`````ه (�س 145) 

قوله:

»`̀¨`̀∏`̀H »```̀æ```̀Y QÉ`````̀ë`````̀°`````̀S C’G á``̀ª``̀ °``̀ù``̀fÉ``̀j

 pΩÓ``̀ °``̀S ∞```````dCG ∞```````dCG ô````̀ FGõ````̀÷G ¢````````̀VQCG

»```̀JOƒ```̀e π````````̀g C’ »```̀JÉ```̀«```̀– …ó`````````̀gGh

pΩÉ`````̀f í``````̀fGƒ``````̀÷G Ú`````̀H rº````̀¡````̀ tÑ````̀ oM rø````````` ne
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وله ق�سيدة نظمها عن تون�س ⁄ 

تتّم (�س 145).

وق̀`````د �سé̀`````ل ‹ري̀`````ات ه̀`````ذه 

 kنظما عنها,  وانطباعاته  الرحÓت, 

يف ديوانه.

وكانâ منا�سب̀`````ة لري�سل الر�سائل 

�سعراk ونرثاk اإ¤ اأهله واأ�سدقائه, واأن 

يعرب عن عن�̀`````ö الرتباط بالوWن 

غ̀`````ري (دومة) واحلن̀`````ني اإليه اإPا  ال�سّ

أّن  ابتعد عنه, وم̀`````ن الÓّفâ للّنظر ا

ح�سا�س من  هذا ال�ّساعر املره∞ الإ

امل�سغ̀`````وف ببلدته وم̀`````ا فيها (وهي 

من مدن الغوẀ`````ة ال�öّقية الفاتنة 

طر  rح̀`````وال)  �سوف ي†س املناXر والأ

 .kل را�سيا kماZاإ¤ البتعاد عنها ُمر

بعاد) يف كÓمه  واأن ي�سéّل هذا  (الإ

املنثور واملنظوم, مع قدر عظيم من 

اللّهفة واحل�öة. 

مه ر�سالة من مدينة  وقد كتب لأ

اجلزائر جاء يف مقدمتها هذان البيتان  (�س 

:(135

…QÉ```̀≤```̀dG É````¡````jCG É````j É``̀¡``̀d »``̀eÓ``̀°``̀S ≠``̀∏``̀H

…QGO  ø`̀Y  ó`̀©`̀Ñ`̀dGh  »àYƒd  É¡d  »`̀µ`̀°`̀TGh

oº`̀gó`̀©`̀ oH pó`` r©`` nH ø`̀e »`̀à`̀dÉ`̀M É`̀¡`̀d ìö```̀TGh

!…QÉ``̀Ñ``̀NCG  ∂«Ñæj  É`̀Ñ`̀°`̀ü`̀dG  º«°ùf  π``̀bh

 íلك اأن عبد القادر ب̀`````دران, وقد ن†سP

علمي̀`````اk وفكرياk وثقافي̀`````اk,  جل�س يف م�سéد 

دومة اجلام̀`````ع (املعروف باجلام̀`````ع الكبري) 

يُقرÇ, ويدّر�س, ويعß, ويوّجه. ووجد بع†سهم 

أةk, وflالفةk للماألوف. فقد  يف حما�öاته جرا

 kاÄدر�س املنط≤, و�سدا �سي :kهنه منفتحاP كان

 Üمن الفل�سفة, ودعا اإ¤ تعليم البنات, وحار

أنه دخل̀`````â عوامل اأخرى  اخلراف̀`````ات ويبدو ا

�سخ�سية اأدت باملéل�س البلدي اإ¤ ا�ست�سدار 
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اأمر من الوا› باإبع̀`````اد ابن بدران عن وWنه 

وع̀`````ن مدينته, وق�س̀`````د اإ¤ دم�س≤ وا�ستقبله 

الب̀`````ارودي (وال̀`````د فخري  الوجي̀`````ه حممود 

البارودي) وبقي يف �سيافته ورعايته �سنتني 

بعاد, ولكن  ون�س∞ ال�سنة حتى انتهâ مدة الإ

Bثر البقاء يف دم�س̀`````≤, واأُعطي  ابن ب̀`````دران ا

Zرفةk ُعلوّيةk يف مدر�سة عبد اˆ با�سا العظم 

موي) فكان مقامه فيها  (جنوÜ امل�سé̀`````د الأ

نحو خم�سني عاماk, اإ¤ يوم وفاته.

 ,êاب̀`````ن بدران للعلم, فلم يتزو Æ sوقد تفر

وعا�س بني الكتب, ومع الّطلبة, والّدار�سني, 

والعلماء, يدّر�س, ويحا�ö, ويناق�س ويوؤل∞. 

وكان اإ¤ Pل̀`````ك ي�سé̀`````ل خواWره يف ق�سائد 

ومقّطع̀`````ات �سعري̀`````ة يطل̀`````≤ فيه̀`````ا العن̀`````ان 

 ìامل بع†̀`````س اأ�سدقائه, وميدéلنف�س̀`````ه, وي

ف ويذكر بع†س  pعرnه ‡ن يö�بع†س رجال ع

Wراء وير�سد بع†س  أ�ساتذته بالثناء واملدì والإ ا

الظواهر الجتماعي̀`````ة.. وا�سطرÜ هذا يف 

خ̀`````رية عن حيات̀`````ه بعد مر�سه  ال�ّسن̀`````وات الأ

 mالذي اأ�سابه.  كما �سنذكر بعد قليل èوالفال

يف احلديå عن �سعره. 

وقد �سغل ابن بدران جزءاk مهما من وقته 

يف الّتدري�س, وُعنّي ع†سواk يف �سعبة املعارف 

 kبدومة, وتوّ¤ اإفتاء احلنابلة, وعمل م�سّححا

وحمّرراk يف جريدة الولية ومطبعتها بدم�س≤, 

ثار  Bح∞, واهتّم بال وكتب يف عدد م̀`````ن ال�سّ

Ó`````̀Wل) ويُعدt ابن  ̀`````∞ كتاÜ: (منادمة الأ أّل وا

بدران من املوؤلّفني البارزين يف ع�öه.

يéمع ديوان عبد الق̀`````ادر بدران ال�ّسعر 

والذي تذّكره, وه̀`````و ي�سéّل �سعره يف ديوانه 

ّنه كان قد فق̀`````د معظم �سعره. فهذا الذي  لأ

نق̀`````روؤه يف  (ت�سلي̀`````ة اللبي̀`````ب..) اإّ‰ا هو ما 

حفظتrه Pاكرته, وم̀`````ا نظمه بعد ال�öّوع يف 

التدوين.

ول  أبواÜ: فالباÜ الأ أربعة ا والديوان يف ا

أثناء Wلبه للعلم,  fl�س�س ملا قاله يف دم�س≤ ا

 ,íول يف املدائ فق�سمه اإ¤ خم�سة ف�سول, الأ

والثاين: يف الفخ̀`````ر واحلما�سة, والثالå يف 

الغزل وما ينا�سب̀`````ه, والرابع يف املرا�سÓت, 

واخلام�س يف مو�سوعات �ستى. 

 Üالثاين يف الرحلة املغربية, والبا Üوالبا

أثناء اإقامته يف (دومة) ويف  الّثالÃ åا نّظمه ا

أن�سده بعد  تنقل̀`````ه منها, والباÜ الرابع يف ما ا

مر�س̀`````ه  يف �سوؤون̀`````ه واأحواله, وما عر�س له 

من اأموريف تلك املدة.

و�سنة 1927 التي تويف فيها عبد القادر 

دباء  بدران هي ال�سنة الت̀`````ي احتفل فيها الأ

وال�سعراء و�سائ̀`````ر الفعالي̀`````ات الثقافية من 

قط̀`````ار العربي̀`````ة. باإعÓن اأحم̀`````د �سوقي  الأ

اأمريا لل�سعراء, وكانâ حركة ال�سعر يف عدد 

قطار العربي̀`````ة  (مثل �سورية والعراق   من الأ

وم�ö ولبنان) قد بلغ̀`````â مرحلة عالية من 
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التاأّل≤ والّن†سè, وXهرت مذاهب فنية يقّدم 

دÜ والفن عامة ويف  Bراءهم يف الأ اأ�سحابها ا

Bنذا∑  ال�سعر خا�سة, وكان من �سعراء ال�سام ا

أب̀`````و ري�سة وخري الدين  ب̀`````دوي اجلبل وعمر ا

أنور العّطار و�سفي≤ جربي.. الّزركلي وا

ولك̀`````ن اب̀`````ن ب̀`````دران كان ميث̀`````ل املرحلة 

ال�سابق̀`````ة وه̀`````ي مرحلة Œمع ب̀`````ني اأواخر 

أوائل الع�̀`````ö اجلديد.  الع�ö العثم̀`````اين وا

ومعظم حياة ابن بدران كانâ يف:

- Xل الع�ö العثم̀`````اين, يف اأواخره من 

الّناحية الّتاريخية والفنّية.

أ�سعار  - وكانâ مو�سولة باملت̀`````داول من ا

ال�سعراء املتاأخرين (يف الّزمان) اإّل القليل.

̀`````ة  - وكان̀`````â م�سغول̀`````ة بالعل̀`````وم العربّي

�سÓمّية Zالباk, ويعّد ال�سعر م�ساركة منه,  والإ

ونفثات وجدانية, ومنا�سبات اجتماعية.

ومن هنا فاإن املتوقع من �سعر ابن بدران, 

وWبقته مث̀`````ل معا�öه وابن بلده: �سالW íه 

اأن يكون ‡ثkÓ حلياة ال�سعر ففي تلك املّدة 

خري,  الت̀`````ي هي Pيلl على الع�ö العثماين الأ

واإن ⁄ تخ̀`````ل من وم†سات جدي̀`````دة واإملاعات  

�سخ�سّية متمّيزة.

̀`````م الديوان من حي̀`````å ال�سكل  rظnوج̀`````اء ن

والقالب م�ستمkÓ على: 

ن بالق�سيدة  Bالق�سيدة (وهي امل�سماة ال -

التقليدية) 

أو املقطوعة التي تعالè فكرة  - واملقطعة ا

ق�سرية, �öيع̀`````ة فيكتفي ال�ساع̀`````ر بالبيتني  

والثÓثة وما فوق Pلك.

أندل�س̀`````ي  - واملو�سح̀`````ة,  وه̀`````ي نظ̀`````ام ا

للنظم عرف قدمي̀`````اk وحديثاk با�سم املو�ّسحة 

ندل�سية الأ

- وŒ̀`````د يف الدي̀`````وان ن̀`````وع الت�سط̀`````ري, 

 kوالّتخمي�س, وهو نظم ياأخذ ال�ساعر فيه بيتا

أو  أو اأكرث من �سعر Zريه, ويبني عليه قطعة  ا ا

.zق�سيدة{

وهي مÓمí ‚ده̀`````ا يف دواوين �سعراء 

هذه املّدة من القرن التا�سع ع�ö و�سطر من 

القرن الع�öين.

¿GQóH QOÉ≤dG óÑY ô©°T ‘ íeÓe

 ,º```∏©dGh  ¿GQó```H  QOÉ```≤dG  ó```ÑY  -1

 ¬∏LCG øe ±ÉµàY’Gh

�سغ̀`````ل العلم  ب̀`````ال ابن ب̀`````دران. فافتخر 

 Üكر من اأ‹اد العرPافه اإ¤ العلم  وö�بان

 ö�التاريخي̀`````ة يف رق̀`````ي العلم والعلم̀`````اء ون

العلم يف اأنحاء الدني̀`````ا, والتفâ اإ¤ الزمان 

مة  احلا�ö فاأفا�س يف �̀`````öورة –�سيل الأ

اأعلى درجات العلم, ومنéزاته ‡ا يوؤّدي اإ¤ 

الخرتاع  والكت�ساف كم̀`````ا �سنع الغربّيون, 

لت احلديثة كالطائرات  Bو�سّمى عددا من ال

والبواخر واكت�ساف الكهرباء..

أيام العّز  وله ق�سيدة يذك̀`````ر فيها بع†س ا
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̀`````ة, وتفوق العلماء الع̀`````رÜ يف العلوم   العربّي

داÜ, �سارب̀`````اk املث̀`````ل باملاأمون  Bوالفن̀`````ون وال

العبا�سي (�س 293) 

oó```̀ª```̀MCG ∑O rƒ`````````` nY ¿ƒ`````̀eCÉ`````̀ŸG ø`````̀eR É````̀j

 oO qOÎ````````````J ¬```````̀H m¢```````̀SÉ```````̀Ø```````̀f C’ ≈``````Hƒ``````W

ولعل ابن بدران قد خل�س �سريته الذاتية, 

ومطامí نف�س̀`````ه يف قطعة عليها دلئل �سعر 

البديهة والرŒال (�س 64) فقال:

‹É```̀©```̀ŸG  Ö```̀∏```̀W ‘ ¢```̀ù```̀Ø```̀ qæ```̀dG  oâ````̀Ø````̀bh

p¿É`````̀e sõ`````̀dG  ió``````̀e  Ωƒ```̀ ∏```̀©```̀ dG  ö```̀û```̀f  ‘h

m¥ƒ````°````û````H má````̀∏````̀°````̀†````̀©````̀ oe π```````̀c Q qô````````````````̀MCG

 ÊÉ`````````̀Z C’G  ¤EG  Ú````̀ ¡````̀ dGƒ````̀ dG  ¥ƒ```̀ °```̀û```̀c

أثناء ق�سي̀`````دة رفعها اإ¤ مفتي  وقال يف ا

دم�س̀`````≤ اأبي اخلري عابدي̀`````ن, منّوهاk بéانب 

العلم من خ�ساله: (�س 179):

â`̀gR ¬`̀æ`̀e ó`̀é`̀ŸG Qó```̀Hh Ωƒ`̀∏`̀©`̀dG ô`̀ë`̀H

pπ````̀∏````̀ o◊G è`````¡`````HCG  ‘ kÉ`````Mô`````a  É````̀æ````̀eÉ````̀jCG

 çر ̀`````ة الإ ̀`````ه ابن ب̀`````دران لق†سّي وقد تنّب

والفن̀`````ون   Üدا Bال يف   
ّ
العرب̀`````ي احل†س̀`````اري 

مور مهمة يف  والعل̀`````وم, وعر�س من Pل̀`````ك لأ

كتابه (منادمة الأÓWل) وهو يذكر املدار�س 

 çوامل�ست�سفي̀`````ات ومعاه̀`````د الط̀`````ب, وبح̀`````و

 ßالعلماء يف جوانب العل̀`````م املختلفة, ولح

 kأ�سا�سا اأهمية –�سيل العلم احلديå ليكون ا

لبناء نه†س̀`````ة عربية ح†ساري̀`````ة جديدة, ول 

يكفي اأن نتعلم يف الغرÜ, ونبقى عالة عليه, 

 çأ له من ق�سيدة  (�س 288) وهو يتحّد نقرا

عن العلم الذي كان يف بÓدنا وعند علمائنا 

:Üثم انتقل اإ¤ الغر

ó``̀≤``̀a Üô```````̀¨```````̀dG ø```````̀e √h qOÎ````````̀°````````̀SÉ````````̀a

rπ````̀ n≤````̀à````̀fG qº````````̀K É``````̀æ``````̀eBG º```̀µ```̀«```̀a ¿É````````̀c

Ó```̀©```̀dG  π````̀«````̀f  ‘  Aô``````````̀ ŸG  »```̀©```̀ °```̀S  ¿EG

rπ````̀ª````̀à````̀cG QÉ``````̀°``````̀S É````̀ª````̀∏````̀c ∫Ó`````̀¡`````̀ dÉ`````̀c

 ,º```∏©dG Ö```∏W ‘ ≥```ª©àdGh ¿GQó```H ø```HG

  äÉæÑdG º«∏©Jh

أ�س̀`````ار ابن ب̀`````دران اإ¤ ح̀`````وار جرى مع  ا

Wباء  (وفيه̀`````م فتاةl دار�سةl للطب)  بع†س الأ

Bنذا∑ من  عن تعليم البنات, وما كان �سائعاk ا

أن�سد ق�سيدة Wويلة: نّبه  منعه̀`````ّن من Pلك, وا

فيها على مكانة العلم يف حياة النا�س ورفعة 

الوẀ`````ن و�öورة مزê العل̀`````م بالعمل ثم قال 

(�س 286) 

¬``̀∏``̀«``̀°``̀ü``̀–  ‘  Üô````̀¨````̀∏````̀d  rÜÎ```````````````ZGh

rπ````̀dõ````̀dG ÜÉ```````````̀ HQCG ∫Gò``````©``````dG ô`````` oé``````gGh

ويف الق�سيدة:

√hò``````̀M hò`````````– ¥ö`````````T É``````̀j ≈```̀à```̀ª```̀a

 rπ``°``ù``µ``dG ¿ƒ````̀«````̀aCG ∂``̀«``̀a ø```̀e kÉ````̀MQÉ````̀W

º``̀có``̀› Gƒ`````ª`````MG QGó``````````dG IÉ````ª````MÉ````j

(π``̀©``̀d)h (±ƒ```̀°```̀S) π``` rÑ``` nb ø```e É`̀æ`̀≤`̀dÉ`̀H
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Ó```̀©```̀dG  π````̀«````̀f  ‘  Aô``````````̀ ŸG  »```̀©```̀ °```̀S  ¿EG

 rπ````̀ª````̀à````̀cG QÉ``````̀°``````̀S É````̀ª````̀∏````̀c ∫Ó`````̀¡`````̀ dÉ`````̀c

وقال يف ق�سيدة اأخرى يحtå على تعليم 

البنات (الديوان �س 209).

º````̀µ````̀JOÉ````̀Z Gƒ``````̀ª``````̀ q∏``````̀Y k’É```````````````̀LQ É```````̀j

oÜCGh  wΩCG  QGó``````````````````̀dG  ‘  É``````````̀¡``````````̀ qfEG

É``̀¡``̀∏``̀¡``̀L ÜÉ`````̀é`````̀M É```̀¡```̀æ```̀Y Gƒ```````̀©```````̀aQG

 oÖ````é````◊G  É```̀¡```̀æ```̀Y  ™`````aô`````J  ¿CG  π````Ñ````b

والغادة هي: الفتاة 

 AGô©°ûdG è¡f ≈∏Y -2

أ عليه Wبيبة  وكان وهو يف امل�ست�سفى تقرا

بع†س ال�سع̀`````ر على �سبيل مذاكرتها واإفادتها 

مع̀`````اين ال�سعر وكان ‡ا قراأت عليه ق�سيدة 

ابن زيدون امل�سهورة 

Éæ«fGóJ ø`̀e  kÓ`̀jó`̀H  »`̀FÉ`̀æ`̀à`̀dG  ≈`̀ë`̀°`̀VCG

É`̀æ`̀«`̀aÉ`̀Œ É``̀fÉ``̀«``̀≤``̀d Ö``̀«``̀W ø```̀Y ÜÉ``````̀fh

فاأعéبه̀`````ا ال�سع̀`````ر, فنظ̀`````م اب̀`````ن بدران 

ق�سي̀`````دةk يعار�سه̀`````ا (اأي يف املو�سوع وعلى 

الوزن والروي: يعني من البحر نف�سه وحرف 

أي†ساk) و‡ا ق̀`````ال يف هذه  القافي̀`````ة نف�س̀`````ه ا

الق�سيدة:

Éæ«æ¨J  ó``̀∏``̀ÿG  p¢```̀VÉ```̀jQ  ø```Y  á``æ``LÉ``j

É`̀æ`̀jO ‹ QÉ``̀°``̀U ó``̀b É``¡``H ΩGô```̀¨```̀dG ´ö```̀T

Êö`̀SCÉ`̀J ó`̀«`̀¨`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀dh â`̀æ`̀c π`̀Ñ`̀b ø`̀e

Éæ«Ñ°ùJ  ®É``````̀◊ C’G  oIô``̀MÉ``̀°``̀S  Ωƒ```̀«```̀dGh

 ل�سعراء 
(2)

ّم�سه̀`````ا nأو خ ا  ,kأ�سع̀`````ارا ا و�سّطر 

�سبيلي   م̀`````ن القدماء واملحدثني كابن �سهل الإ

وفرن�سي�س مّرا�س احللبي. ول�سان الدين بن 

اخلطيب. و�سهاÜ الدين اخلفاجي.

í«°TƒàdG øah ¿GQóH øHG -3

نظم ابن بدران املو�ّسí, واأكرث مو�سحاته 

Œ̀`````ري على مثال مو�سحة ل�س̀`````ان الدين بن 

ندل�̀`````س  تويف �سنة  أدباء الأ اخلطي̀`````ب: (من ا

767 ه`) 

≈`̀ª`̀g  å```«```¨```dG  GPEG  å```«```¨```dG  ∑OÉ```````̀L

p¢````̀ù````̀dó````̀f C’É````̀H π````̀ °````̀Uƒ````̀dG ¿É``````````eR É``````j

É```̀ª```̀ ∏```̀ oM  ’EG  ∂`````̀ ∏`````̀ °`````̀Uh  ø`````̀µ`````̀j  ⁄

(3)
p¢``̀ù``̀∏``̀à``̀î``̀ŸG  ná``̀°``̀ù``̀∏``̀N  hCG  iô```̀µ```̀dG  ‘

ومن املاألوف عند الو�ّساحني  اأن ينظموا 

على مثال مو�سحات �سابق̀`````ة, واأن ي�ستعريوا 

منها اBخر (قفل) وهو الذي ي�سمى اخلرجة, 

:(291)Üوّ‡ا قاله يف هذا البا

É```̀Ø```̀∏```̀ n°```̀S  kÉ`````````̀fÉ`````````̀eR  ˆG  ≈```````````̀YQ  É````````̀j

¢```̀ù```̀∏```̀ n̈ ```̀dG â`````````̀bh ΩÉ`````̀°`````̀û`````̀dG ´ƒ```````Hô```````H

É``̀aƒ``̀ dG π```````gCG ™````̀e ÜÉ`````̀W »```̀à```̀bh ¬``̀«``̀a

»``̀°``̀ù``̀à``̀ë``̀f ¬````̀«````̀a qOƒ````````````̀ dG ¢````````̀Sh Dƒ````````̀ch

É```¡```d  ¿É``````̀ q°``````̀ù``````̀Z  ∫BG  ø````````̀e  á````̀«````̀Ñ````̀X

rÜOCGh  mº``````̀ ∏``````̀Y  Ú````````̀H  É````````̀e  l™````````̀Jô````````̀e

É```̀¡```̀d  ’EG  l∂```````̀°```````̀SÉ```````̀f  É```````````````````̀gBGQ  É`````````̀e

rÜÎ```````̀bGh ≈``̀∏``̀ °``̀U ó`````̀Lƒ`````̀dGh iƒ```̀é```̀∏```̀d
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É`````̀¡`````̀fEG Gƒ````````̀dÉ````````̀b ¢```̀ù```̀ «```̀≤```̀ ∏```̀ H ƒ``````̀ æ``````̀ Hh

rÜô``̀©``̀dG ó```̀› äó```̀ q∏```̀b ó```̀b (É```̀Ñ```̀ n°```̀S)‘

É```̀Ø```̀©```̀°```̀ù```̀ oe  ÊÉ`````````````̀eR  ¿É``````````̀c  ƒ````````̀d  √BG

»````̀°````̀ù````̀à````̀cCG  ¬`````̀«`````̀a  AÈ`````````````̀ dG  AGOQh

É```̀Ø```̀°```̀û```̀dG qπ``````````̀M »`````̀°`````̀Vô`````̀e ¿É```````̀µ```````̀eh

p¢````̀ù````̀∏````̀ n̈ ````̀dG  ‘  É````̀gƒ````̀ë````̀f  oâ`````̀jö`````̀ù`````̀d

أل�سنة  أندل�سي ا�ستمر على ا واملو�ّسí ف̀`````ن ا

ال�سع̀`````راء اإ¤ اليوم, جرى على نهéه �سعراء 

كث̀`````ريون, وا�ستفاد منه ال�سع̀`````راء املعا�öون 

مريكية  يف الوẀ`````ن العربي ويف املهاج̀`````ر الأ

.kأي†سا ا

أّن نظم ابن ب̀`````دران للمو�سحات  ويب̀`````دو ا

 çندل�سي وبالرتا دÜ الأ كان عن اإعéاÜ بالأ

, فاإننا نقراأ يف ترجمة ال�سيخ  kندل�سي جملة الأ

العÓم̀`````ة حممد بهéة البيط̀`````ار لبن بدران 

يف مقدم̀`````ة كتاÜ (منادم̀`````ة الأÓWل) قوله  

 Pستا� (�سفحة: م) }وكان › �öف �سيافة الأ

املرتجم (يعني عبد الق̀`````ادر بدران) ليلةk مع 

�ستاP ال�سيخ خليل  �سديقه الرحالة اجلليل الأ

�ستاP بدران  اخلال̀`````دي املقد�سي, فاأخ̀`````ذ الأ

�سÓمية  ي�ساأله عما راأى من نفائ�س الكتب الإ

 .z..ندل�س اخلطية يف ديار الغرÜ ل�سيما الأ

   Üô¨dGh ¥öûdGh øWƒdG -4

أن�سد يف مدينة (اجلزائر) وهو يف �سحبة  ا

م̀`````ري عبد القادر  ق�سيدة يت�سوق فيها اإ¤  الأ

(دوما): و(دم�س≤) وما بينهما 

É`̀¡`̀fEG á`̀©`̀jó`̀Ñ`̀dG (É`````̀ehO)  É``̀«``̀ n◊G É``̀ q«``̀ nM

AÉ`̀ë`̀«`̀Ø`̀dG á``̀Wƒ``̀¨``̀dG ∫É``̀ª``̀L â``̀ë``̀°``̀VCG

قيا: –بّباk وت�سّوقاk على  tيدعو للديار بال�س

Wريقة ال�سعراء العرÜ وهو دعاء باخلري.

وقال يف الق�سي̀`````دة مف†سkÓ بÓد ال�سام 

خا�سة وبÓد العرÜ على اأوروبة:

É`̀Ã É```¡```jó```aCG AGö```̀†```̀ÿG (á`````Lô`````ŸG)h

pAGô``̀ë``̀°``̀U ø````̀eh π``̀Ñ``̀L ø```̀e Üô```̀¨```̀dG ‘

mø``̀ °``̀SÉ``̀fi  ¢`````VÉ`````jQ  ’EG  (≥`````∏`````L)  É`````e

pAÉ````````æ````````gh ΩQÉ```````````̀µ```````````̀eh ô```````̀NÉ```````̀Ø```````̀eh

É``̀¡``̀LÉ``̀J  IQOh  É````̀«````̀fó````̀dG  á```̀æ```̀L  »`````̀g

pAÉ``````````````````̀HO C’Gh AÉ````̀ª````̀∏````̀©````̀dG ¿OÉ````````©````````eh

ويف هذا ال�سعر بيâ الق�سيد, امل�سهور:

kÉ`̀æ`̀Wƒ`̀e ø``̀°``̀ù``̀MCG  Üô``̀¨``̀ dG  ¿EG  ∫É```̀b ø``̀e

! pAÉ`````«`````ª`````Y  má`````∏`````≤`````Ã  o√BGQ  ó````̀≤````̀∏````̀a

أ ل̀`````ه يف مقدمته لكت̀`````اÜ  منادمة  ونق̀`````را

الأÓWل وم�سامرة اخليال حماورة بينه وبني 

مدينة دم�س≤ وقد تخيلها Zادة ح�سناء تطلب 

Bثارها,  منه اأن يتحدç باأخبارها, وينّقب عن ا

 âبه ورفع râأل̀`````ه اأن يعتني بها كما اعتن وت�سا

أن̀`````ه بالعلم واملعرف̀`````ة وال�سهرة وحمبة  من �سا

الطلبة واأهل العل̀`````م, وWال احلوار اخليا› 

بينهما وه̀`````و Wري∞, وعاWفي موؤّثر اإ¤  اأن 

قال:

oΩGô`````````̀e ΩGô`````̀¨`````̀∏`````̀d ≥`````̀ q∏`````̀L ó````̀©````̀H É```````e

oΩGô```````̀M s»````̀ ∏````̀Y ø```````̀Wh ø`````̀e É`````̀gÒ`````̀Zh
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É`̀°`̀û`̀J É```̀e π``̀©``̀Ø``̀J QGó``````````̀b C’G »```̀g rø```̀µ```̀d

! oΩÓ````````̀ pc ΩÓ`````̀µ`````̀ dGh , kÓ```̀«```̀ª```̀L kGÈ`````°`````U

ثم �̀`````öع يف احلديå عن مو�سوع كتابه, 

Bث̀`````ار دم�س≤ املتعلقة باملدار�س  وعنايته فيه با

واملعاه̀`````د يف مدينة دم�س̀`````≤, وهي مدار�س 

القراBن الكرمي واحلديå ال�öّي∞, ومدار�س 

دبي̀`````ة, ومدار�س الطب  العل̀`````وم الفقهية والأ

واحلكمة والزوايا واخلوان≤ و�سائر ما يتعلّ≤ 

 
(4)

بذلك.

 É¡JÉë∏£°üeh º∏©dG äGOôØe -5

أ�سع̀`````اره,  ا ب̀`````دران يف  اب̀`````ن  اأورد  وق̀`````د 

أ�سماء  Bخ̀`````ر حياته ا وخ�سو�س̀`````اk ما نظمه يف ا

علوم وفن̀`````ون كثرية, وهو يح̀`````tå على Wلب 

العل̀`````م وين̀`````ّوه بالتقّدم العلم̀`````ي الذي خطته 

 , mاإ¤ حال mاحلياة م̀`````ن حال âية, ونقلö�الب

م̀`````ن الط̀`````ب وال�سيدل̀`````ة  واأورد مف̀`````ردات 

والكيمي̀`````اء, والفيزياء, والفل̀`````ك, وم�سّميات 

̀`````ارة واملدفع ورÃّا  حديث̀`````ة كالّطائرة وال�سّي

اأدخ̀`````ل م�سطلحات العل̀`````وم يف ن�سيè �سعره 

Wراف, وان�سéاماk مع ا�ستعمال  على �سبيل الإ

Zرا�س املختلفة كقوله  تلك املف̀`````ردات يف الأ

Wراف (�س 296) على �سبيل املداعبة والإ

»`````````̀æ`````````̀ dCÉ`````````̀ °`````````̀ù`````````̀J IOÉ`````````````````````````````````````````̀Zh

? rÜÉ`````°`````ù`````◊G ø``````̀a ø``````̀e orÈ``````````````` n÷G É``````̀e

≈````````̀æ````````̀ŸG π`````````````````̀c É`````````````````̀j â`````````̀∏`````````̀≤`````````̀a

!! rÜÉ````````é````````◊G  É`````̀ qæ`````̀Y  »````̀©````̀aô````̀J  ¿CG

Wباء  وPك̀`````ر يف مر�س̀`````ه ع̀`````دداk م̀`````ن الأ

واملعاجل̀`````ني, وبع†س املف̀`````ردات الطبّية من 

�سعة ال�سينية,  �öب̀`````ة والعقاقري, وPك̀`````ر الأ الأ

وكانâ م�سهورة با�سم مكت�سفها  (رونتéن)..

 √ô©°T ¿GƒjO ‘ ¿GQóH øHG á«°üî°T -6

دي̀`````وان ابن ب̀`````دران الذي كتب̀`````ه بنف�سه, 

يُ†سي∞ اإ¤ تراجمه الت̀`````ي Pكرها املوؤرخون 

 kحّيا kل نب†س̀`````ا`````̀éّمعلوم̀`````ات اإ�ساف̀`````ة, وي�س

خرية من  حياته خا�سة. فاإنه ملّا  للمراحل الأ

اأ�سيب بالفالè عولè يف امل�ست�سفى الرئي�سي 

Bنذا∑ املع̀`````روف  قدمياÃ k�ست�سفى الغرباء,  ا

ّون  nن.. وقد د Bوهو م�سفى جامع̀`````ة دم�س≤ ال

ق�سائ̀`````ده و�سائر ما كتب̀`````ه يف تلك املدة بيده 

اليُ�̀`````öى بعد اأن تدّرÜ عل̀`````ى Pلك, واإن كان 

Bن̀`````ذا∑ م†سطرباk, ورÃ̀`````ا جاء Zري  خط̀`````ه ا

وا�سí يف بع†س الكلمات.

أُ�سيفâ ماأ�س̀`````اة مر�سه هذه اإ¤ ماكان  وا

يعاين منه, م̀`````ن Xلم اأهل بلده له, واإخراجه 

منها ق�̀`````öاk, و�سعوره بالُغربة عن بلدته التي 

ّن مكافاأتهم له  �سى ال�سدي̀`````د لأ اأحّبه̀`````ا, وبالأ

على ن�ö العلم فيهم وخدمتهم كانW âرده, 

واإبعاده.

- وله قطعة يف �سكوى الزمان من اأواخر 

�سعره يقول فيها (�س: 301)

pπ`````̀gÉ`````̀÷G q»`````̀Ñ`````̀¨`````̀dG ô````````̀gO É``````̀fô``````̀gO

rø````````̀ n pfi  ‘  ¬````̀æ````̀e  QÉ`````̀°`````̀U  oº````̀«````̀ ∏````̀©````̀dGh
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É````̀¡````̀ oHÉ````̀Ñ````̀°````̀SCG  É```````e  Qó`````````̀f  ⁄  á```̀ª```̀µ```̀M

rø````£```` pØ````dGh ∫ƒ````≤````©````dG π````````̀gCG ä qÒ``````````̀ nM

- وكان مقام̀`````ه يف (م�ست�سف̀`````ى الغرباء) 

 çمام ابن تيمية, فتحّد قريباk م̀`````ن �öيí الإ

يف اإح̀`````دى ق�سائده عن ‹اورته له, وجعلها 

منا�سبةk ليذكر حال̀`````ه يف مر�سه, وان�öاف  

النا�س (حتى املقربني منه �سابقاk) عن زيارته 

أو ال�ّسوؤال عنه (�س 304) وقال اإPا كان Pلك  ا

̀`````ن, فاإّنه هو �سéني, ولكنr من  péالعا⁄ قد �ُس

نوعm اBخر:

»```````````````̀FGO  n»`````````æ`````````é`````````°`````````S  GPEGh

rÖ`````̀«`````̀Ñ`````̀£`````̀dG nQÉ``````````````````̀M ó``````````̀b ¬```````̀«```````̀a

Ê rƒ```````````````̀ nØ```````````````̀ nL A qÓ``````````````````````````````````````````````̀N C’Gh

rÖ``````````̀«``````````̀¨``````````̀ŸG  ‘  Ú````````````̀æ````````````̀©````````````̀ o‡

…ó``````̀æ``````̀Y  Ωƒ````````````̀«````````````̀dG  ÜÉ``````````̀à``````````̀c  ’

rÖ````````````````````````````̀jQCG  qπ````````````````````````````̀ pN  ’h  ’

‹ iô`````````````````̀L ó`````````````b A»``````````̀ °``````````̀T π`````````````c

rÖ```````̀jô```````̀¨```````̀ dG ô`````````````̀e C’É`````````````̀H ¢``````̀ù``````̀«``````̀d

…OÉ````````̀©````````̀ j ô```````````````̀g qó```````````````̀dG Gò```````````̀µ```````````̀g

rÖ````````«````````Ñ````````d mΩGó`````````````````````≤`````````````````````e π``````````````````c

 وكما عا�س ابن بدران Zريباk عن بلدته, 

 ,kريباZ  kأي†سا ا مات  نف�سه,  داخ̀`ل  يف   kريباZ

ول̀`ل̀`م̀`�̀`س̀`ادف̀`ة امل̀`ده̀`�̀`س̀`ة ك̀`ان̀`â وف̀``ات̀``ه: يف 

م�ست�سفى كان ي�سمى: م�ست�سفى الغرباء!!

�س̀`````در ع̀`````ن دار النوادر بعناية نور الدين Wالب  1428 ه̀`````` - 2007 م  يف Wبعة معتنى بها مزودة بعدد من   -1

الفهار�س.

Bخ̀`````ر وي†سي∞ اإ¤ �سدر البيâ �سدراk جديداk من عنده, واإ¤ عéز  الت�سط̀`````ري: اأن ياأخذ ال�ساعر بيتاk ل�ساعر ا  -2

البيâ �سطراk اBخر (على الوزن والروي) -  والتخمي�س: اأن ياأخذ بيتاk ل�ساعر ثم ي†سي∞ على  الوزن والروي 

�سطار خم�سة, وتتوا¤ املنظومة على هذا النحو. �سلي فت�سبí الأ أ�سطار قبل  �سطري البيâ الأ ثÓثة ا

�سبيلي, لكن النا�س Pكروا  هذه املو�سحة لل�سان الدين التي ا�ستهرت جداŒ  kاري مو�سحة �سابقة لبن �سهل الإ  -3

مو�سحة ل�سان ون�سوا مو�سحة ابن �سهل.

منادمة الأÓWل: 2 – 4.  -4

¢ûeGƒ¡dG

¥µ
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كان̀`````â العودة اإ¤ حلب اإيذاناk ببداية ف�سلm جدي̀`````د, يُخيsل ملnن يتتّبعه, يف 

عrâ عÓماتها, يف انتظار  sمŒ ها في̀`````هrالتي �سهدت çحدا �öة, اأن الأ حي̀`````اة الأ

ال�ساعة التي تغادر فيها دم�س≤.

و¤, من عام (1990), تلقيâُ ات�س̀`````الk من ال�سيدة وزيرة  ي̀`````ام الأ ففي الأ

التعليم العا›, يومذا∑, اأعربrâ فيه عن رZبتها يف اأن اأوا› العمل يف جامعة 

.»©eÉL PÉà°SCGh óbÉfh ÖjOCG

.¬ª°T ó«°TQ ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

ó``````MGh ¬````Lh øe Ì`````cCG

Î°T C’G ËôµdG óÑY .OÎ°T C’G ËôµdG óÑY .O

❁
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حلب, Ãا يتف≤ مع ما يرى امل�سوؤولون فيها من 

قدرة النتف̀`````اع بوجودي اإ¤ جانبهم. فهكذا 

ع̀`````دُت اأوا› الدر�̀`````س مع Wلب̀`````ة الدرا�سات 

العلي̀`````ا, يف جامعة حلب, �ساع̀`````ة واحدةk يف 

ع,  tري توقZ على , sال فامتدW mسبوع, لزمن� الأ

!kعاما ö�ثة عÓث

⁄ يكن ع̀`````دد ÜÓW الدرا�س̀`````ات العليا, 

Bنذا∑, يزي̀`````د كثرياk على الع�̀`````öة, فاأخذنا  ا

‚تم̀`````ع يف املكتبة, من ح̀`````ول Wاولةm كبرية, 

أ�ستاPي عبد  يف اجلناì الذي ي†س̀`````مt مكتبة ا

الوهاÜ ال�سابوين التي اأهداها اإ¤ اجلامعة. 

وكنâُ, كلما دخلتُ̀`````ه, ارت�سمrâ اأمامي اإحدى 

عدادي̀`````ة التي عرفتُه فيها,  �سور املرحلة الإ

أراها تتحر∑!  حتى اأ�سبحâُ ا

عل̀`````ى اأن الطلب̀`````ة ⁄ يكونوا م̀`````ن Wلبتي, 

 اأن 
s
و¤. فكان علي يف املرحلة اجلامعي̀`````ة الأ

أزال اإ¤ اليوم  أُح�س̀`````ن الدخول عليهم, اإP ما ا ا

 èأ�ست�سعر احلاجة اإ¤ اإعادة النظر يف مناه ا

الدرا�سات العلي̀`````ا, يف جامعاتنا, فاإنا جعلنا 

الق�سد فيها ل يختل∞ عن ق�سد الدرا�سات, 

و¤! وقد كان  يف امل�ستوي̀`````ات اجلامعي̀`````ة الأ

أ�سا�ساk, يف ه̀`````ذه املرحلة  ينبغ̀`````ي اأن نق̀`````∞ ا

املتقدمة, على مناهè الدر�س, من خÓل ما 

نعر�س لدر�سه من املو�سوعات, فنقوuمها يف 

أينا  �سوء النتائ̀`````è التي ننتهي اإليها, ونقول را

فيها. 

يام,  على اأين وجدُت العمل, مع توا› الأ

ما يزال ي�سعرين بغبطة القدرة على العطاء, 

 
ّ
ره, وZبطةp ال�سع̀`````ور احلي rمهما يك̀`````ن ق̀`````د

Ãا يدور من ح̀`````و›! وحلظâُ انعكا�س هذا 

ح�سا�̀`````س يف وجوه الطلب̀`````ة. واأعانني هذا  الإ

أيام  أ�ساأل نف�س̀`````ي فيه, ا عل̀`````ى فهم ما كن̀`````â ا

التحقâُ بéامعة القاه̀`````رة, فاأWيل ال�سوؤال: 

أ�ستاPاk يف مكانة الدكتور Wه  م̀`````ا الذي يدفع ا

أيام̀`````ه, اإ¤ التربع ببع†س  ح�سني, يف اأواخر ا

ال�ساعات يق†سيها مع الطلبة, يف امل�ستويات 

و¤ الت̀`````ي عرفه̀`````ا قبل �سنني  اجلامعي̀`````ة الأ

كثرية, Zري ما كان يقوله, من تقديره جلميل 

اجلامعة التي و�سعت̀`````ه على اأو¤ الدرجات, 

فارتقاها, من بعد!

-2-
أ�ستقبل   اأن ا

ّ
بع̀`````د زمن ق�سري, كان عل̀`````ي

م  الفéيعة بفراق ال�سيدة ندمية املنقاري, الأ

م, �ساحبةp ثاين ‹لة  �ستني حنان الأ sالتي عو

ّدة اأولدي.  nأّم زوجتي وج وي̀`````ة يف �سورية, ا rس� pن

, بعل̀`````ّو مداركها, ما كان يعرت�س  râع pلقد و�س

حياتن̀`````ا من عرثات الزمان. م̀`````ا اأPكر, على 

râ منها,  nWnفر kمدار حياتها اإ¤ جانبنا, كلمة

وحفظتُها لها, و“نيâُ لو ⁄ تقلها! 

اإن اأكرث ما يعاين منه ال�ساÜ الذي ينت�سب 

أة  اإ¤ ثقاف̀`````ة الع�ö واأفكاره وقيnمه, من املرا
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حيان,  الت̀`````ي ولnدت زوجته, يقع, يف اأZلب الأ

م̀`````ن انت�سابها اإ¤ ثقاف̀`````ة متخلuفة تقرÜ من 

̀`````ة اأحياناk, و“لي عليه̀`````ا مواقفها من  sمي
الأ

أث̀`````ر بابنته̀`````ا! فقد كان  ال�س̀`````اÜ ال̀`````ذي ا�ستا

, اأن تت̀`````م �سلتي بهذا 
s
̀`````م الزمان علي nع pمن ن

ال�سن∞ النادر من ن�ساء اجليل. كانâ “لك 

 ö�أدبه̀`````ا, وثقافة الع من ثقاف̀`````ة العربية وا

 í rأة والن�س لها ملخاWبة امل̀`````را sه
أ وقيnمه, م̀`````ا ا

له̀`````ا, واإZرائها بالت�س̀`````ال Ã�سادر املعرفة 

نها من اإ�سدار  sن�ساني̀`````ة والجتماعية, ومك الإ

أة), وا�ستكتبrâ لها  ته̀`````ا (املرا sلتها التي �سم›

قÓم التي عا�öتrها! بع†ساk من اأرفع الأ

Bخ̀`````ر, تتكلم, Zري  وكان̀`````â, من جان̀`````ب ا

العربي̀`````ة الت̀`````ي اأخذتrها عن �سي̀`````وñ زمانها, 

وقع̀`````دتr لها يف ‹ال�سه̀`````م, لغتني اأخريني: 

الرتكية والفرن�سي̀`````ة! وتلéاأ اإليهما يف بع†س 

مواẀ`````ن احلاجة اإ¤ تلوين اإح�سا�سها واإZناء 

فكرتها. و“لك, من جانب املعامÓت, وحدة 

أيتها تقفه من  الفكر وال�سلو∑, يف كل موق∞ را

!kنف�سها, ومن اأولدها, ومن النا�س جميعا

, فراق اBخر, مرw �سديد  nهذا الفراق Ó`````̀وت

املرارة, وق̀`````ع بعد مر�س ح̀`````اّد اأ�ساÜ اأخي 

 ,Üالذي عاد م̀`````ن املغر (í`````̀الدكت̀`````ور �سال)

عوام  و�سكن بناءه الذي بناه يف حلب, بعد الأ

الطويلة التي اأم†ساها يف جامعاته املختلفة. 

أ�سدt ما اأح�س�سته من مرارة فقrده, يعود  وكان ا

اإ¤ اإدراكي العقباتp التي حالâ دون اأن نبل≠ 

نتاê والعمل.  منه ما ُهيÅ له من ُقُدرات الإ

خر. ولكنه  Bاأعرف اأن املوت وجه احلياة ال

يبق̀`````ى, على Wول الزمان ال̀`````ذي عاينتrه فيه 
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اأحدs ال�سفnرات,  الكائنات, على اختÓفه̀`````ا, 

!kواأم†ساها واأنفذها معا

-3-
يام, بعد  أح̀`````د الأ ع̀`````دُت اإ¤ البيâ, يف ا

رحيله, اأحمل هذه املعاين الكÄيبة, فوجدُت 

ول اختار لنف�س̀`````ه الخت�سا�س يف  ول̀`````دي الأ

أريده  مرا�س الن�سوية والتوليد, وقد كنâ ا الأ

 rلها! ولكن kأراه اأكرث تهيوؤا لخت�سا�ساتm اأخرى ا

خف∞ عني م̀`````ا وجدتُه, وقوعي على م�سفى 

 
ّ
�سغري عام, يريد اأ�سحابه اأن يبيعوه, يف حي

flت̀`````ار من اأحياء حل̀`````ب. فاأخذُت اأجعُل من 

ا�ستكمال حاجاته, بع̀`````د اأن ا�سرتيناه, فبعنا 

أ�سكنها, وخ�س�سناه بالتوليد  له الدارة التي ا

وية, ما لفتن̀`````ي حيناk عما  rس� pواملعاجل̀`````ات الن

أبيع  كنâُ فيه! وا�سط̀`````ررت, بعدها, اإ¤ اأن ا

البيâ ال̀`````ذي �سكنته يف دم�س≤, يف ال�سنوات 

�سرتي م�سكناk يف حلب, قريباk من  خرية, لأ الأ

امل�سفى.

�öة, Ã̀`````ا و�سلrâ اإليه, اأق�سى  وبلغâ الأ

أنsا خرجنا من امل�سفى  ما كانâ تتمناه! واأPكر ا

يوماk, فلما جاوزناه التفتrâ زوجتي تتطلع يف 

ن يحدç نف�سه:  nالبناء, و�سمعتها تقول, كم

أ�س̀`````األ اˆ اأن ي̀`````رّد عن̀`````ا العني, فهو  -  ا

اأعرnف, بالذي بذلناه فيه!

أيام قليلة بعدها, حتى ا�ستقبلنا,  و⁄ “†سp ا

برحيلها, يف اإحدى اأزماتها القلبية, الفاجعة 

الثالثة!

تبّدت لنا احلي̀`````اة, بعد دفنها, فارZة ل 

 íتهزها الري kن�سان ري�سة معن̀`````ى لها. وبدا الإ

أنف�سنا: عÓمn كل هذا  الهيuنة. اأخذنا ن�س̀`````األ ا

الحتفال بالوجود? وه̀`````ل تعني احلياة Zري 

دم̀`````ان على اليقظ̀`````ة واملن̀`````ام, والدخول  الإ

ح̀`````Óم الت̀`````ي يحلnمها  واخل̀`````روê? وه̀`````ل الأ

 Üك�سا ن�س̀`````ان, Zري تعÓّتm ي�ستع̀`````ني بها لإ الإ

احلياة اجلّديةn الÓزمة لي�ستمرs فيها?

وقد Zّذى هذه احلال التي كنâُ فيها, تتابع 

أنا�س عرفتُهم واأحببتهم,  حلقات الفراق عن ا

بلغني خرب رحيلهم يف ب†سع كلمات, بدت ›, 

يومذا∑, اأقرÜ اإ¤ احلدي̀`````å الدارê الذي 

 ,ñيخلو من معانيه اجلاّدة: اأحمد راتب النفا

وقد �سارك̀`````âُ يف تاأبين̀`````ه (1992/4/8) يف 

‹مع اللغة العربية, واأديب النحوي (1998) 

الرومان�سي احلا⁄ ال̀`````ذي عرفته ونحن على 

أبواÜ اجلامعة, قبل اأن ندخلها. ا

أنا, يف هذه  قارب̀`````râ ال�سنة اأن تنته̀`````ي, وا

 rعلى ق̀`````رار. فُذكرت tر nأق الغم̀`````رة, وحيدl ل ا

�س̀`````ات, يف ثانوي̀`````ةm قريب̀`````ة  uاإح̀`````دى املدر ‹

أنا فيه,  للبن̀`````ات, تتف≤ Xروف حياتها مع ما ا

 mاإليها. جرى احلف̀`````ل يف �سكون âُ`````̀فا�سرتح

 rى › بعدها ما انطوتsلŒو .âأ�سبه بال�سم ا
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درا∑, وجمال الروì, وعم≤  عnة الإ nعليه من �س

خر.  Bن�ساين يف تعاملها مع ال النزوع الإ

-4-
̀`````ُل  وتهي̀`````اأت ›, يف ه̀`````ذه املرحل̀`````ة, �ُسبُ

يرانية,  الت�س̀`````ال بامل�ست�سارية الثقافي̀`````ة الإ

فا�ستéبâ لدعوتها لل�سفر اإ¤ لندن (1990) 

وح†س̀`````ور ندوة اأقامها بع†̀`````س املقيمني فيها 

م̀`````ن العراقي̀`````ني, لÓحتف̀`````ال بذك̀`````رى يوم 

}Zدير خمz, وح†öها معي, من املدعوين, 

�ست̀`````اPان عبد الكرمي اليايف وحممد �سعيد  الأ

رم†سان البوẀ`````ي, وازددت ُقرب̀`````اk فيها من 

ال�ساعر العراقي الدكت̀`````ور م�سطفى جمال 

الدين. 

 
ّ
ي pمام عل تناولâُ, يف كلمتي, موق̀`````∞ الإ

أة. فما نزلâ ع̀`````ن املنرب, حتى اأقبل  من املرا

 الدكتور جمال الدي̀`````ن, يقول ›, وهو 
ّ
علǹ`````ي

ي†سحك:

̀`````ة  sأه̀`````ل ال�سن , ا nيف كلمت̀`````ك , nâ`````̀سي�rر
أ - ا

!kوال�سيعة معا

أبداk, وما  فاأجبته: ما اإ¤ ه̀`````ذا ق�سدُت ا

قلâُ اإل ما راأيâ فيه احل≤!

�سâُ, يف ال�سفر, برفقة الدكتور اليايف  pأن ا

أن�س̀`````ى بع†س مواقف̀`````ه. وبلغنا, يف  أُنr�س̀`````اk ل ا ا

‚ليزي. وبل≠ منا  بع†سها, زيارة الري̀`````∞ الإ

ن�س بال�سحبة, اأن اأZراين وهو ي†ساحكني  الأ

 ,Ünم̀`````وار Üيف الطري̀`````≤, بالدخ̀`````ول من با

 kفيها رجال âاأف†س̀`````ى اإ¤ قاعة ف�سيحة, راأي

يحت†سن̀`````ون فتياناk يداعبونه̀`````م ويطعمونهم 

باأيديه̀`````م! م�سهد اأدركâُ ما في̀`````ه, وحكيته, 

للدكتور اليايف. فهزs كتفيه وقال:

- ل̀`````و ع�س̀`````nâ زمناk حي̀`````å ع�سŒ ⁄ âُد 

!âرابة فيما راأيZ

وعر�س يوماk, لبع†س الق†سايا النحوية, 

- الدي̀`````ن  جم̀`````ال  م�سطف̀`````ى  والدكت̀`````ور 

ول يف النحو-  ي�ستمع اإليه,  واخت�سا�س̀`````ه الأ

ه عنه. فردs اليايف  rيكتم ⁄ kاباéب به اإعéفاأع

يف توا�سع:

 nدفع
أثب̀`````â جدارتي, واأ - اإ‰̀`````ا اأردت اأن ا

عنها!

ه̀`````واز لÓ�سرتا∑  ُدعي̀`````â, بعدها, اإ¤ الأ

 âل البيBساعر ا� íيö� ديدéيف الحتفال بت

}دعبل بن علي اخلزاعيz املدفون, كما تقول 

روايات التاريخ, يف �سو�سه (�سو�سة) عا�سمة 

العيÓميني القدمية. فوقفنا على قربه املéلnل 

رى ما –ته,  ب�ستار كثي∞, اأردت اأن اأرفعه لأ

فاأ�سدل̀`````وه عن يدي! وبدت, يف Wريقنا اإليه, 

خمينيني  Bثار الإ اأعمدة تاريخية �سخمة من ا

مرباWورية  ̀`````ن بع̀`````ده م̀`````ن بن̀`````اة الإ nدارا وم)

 kأينا فيه قربا الفار�سي̀`````ة). ونزلنا اإ¤ قب̀`````وm را

خ†̀`````ö, دفن فيه, كما  اأحاẀ`````وه بالرخام الأ
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أيام  قالوا, النبي }اإيلياz الذي �سحب اليهود ا

نفاهم البابليون اإليها.

كنا, يومها, يف ال�ست̀`````اء. ولكن اجلو, يف 

ه̀`````واز, كان ربيعياk. وق̀`````د ُعقدت جل�سات  الأ

الندوة يف فندقm يطّل على }نهر قارونz, عند 

اجل�ö احلديدي الذي يرب§ بني ال†سفتني. 

فكن̀`````â, حني اأفي≤, اأWلt عل̀`````ى النهر, فاأرى 

جماعات الطري –وم فوق مياهه, قريباk من 

�سطحه. ومييل بع†سها فيغم�س جناحه فيه, 

 âاوزه, كاأ‰ا ان�سقéوياأخذ يرّف به, وهو يت

عنه مياه النهر!... 

ألقي̀`````âُ يف الندوة كلمة كنâ هياأتها, عن  ا

ال�ساع̀`````ر العبا�س̀`````ي الذي كتب̀`````â فيه ر�سالة 

الدكت̀`````وراه, و“�سك̀`````âُ فيها باأخب̀`````اره التي 

ب̀`````ولk, فيما بدا ›, لدى  nحققتُها, فلم تل≤ ق

ن ح†öه̀`````ا, اإP انحرفâُ فيها عما  nبع†̀`````س م

اأحي§n به من هالت الر�سا العمي≤ عّما قاله 

وما فعله على ال�سواء!

وتع̀`````ددتr زياراتي, من بع̀`````د, اإ¤ املدن 

 kÓيراني̀`````ة, ف̀`````زرت اأ�سفه̀`````ان. دخلتها لي الإ

نوار  �سéار حم̀`````Óّة بقناديل من الأ فراأيâ الأ

نها ت�سعt من 
امل�سبوZ̀`````ة باخل†öة, حت̀`````ى كاأ

اأZ�سانه̀`````ا, فتولuد اإح�سا�ساk ت†سيء له النف�س 

بالبهéة, ينا�سب Pكرى مولد ال�سيدة فاWمة 

الزه̀`````راء, بنâ النبي حممد (�سلى اˆ عليه 

و�سلم) عليه ال�سÓم.

ثم ملا دخلنا املدين̀`````ة, يف �ساعات الفéر 

و¤, بدت لنا اأقوا�̀`````س اجل�سور املن�سوبة  الأ

على نهرها (زاين̀`````دة), وفيها ج�ö (خاجو) 

املن�س̀`````وÜ على Wابقني, يق̀`````وم يف منت�سفه 

ÓWلة على  ال̀`````ربê الكبري, حي̀`````å –ل̀`````و الإ

أربا�سها! ب�ساتني املدينة وا

طه,  rيقوم, يف و�س kوزرنا, يف النهار, ب�ستانا

بناء تنعك�س اأعمدتُه الع�öون يف بناء النهر, 

وه لهذا  sفيت†ساع∞ عدده̀`````ا يف العني.  و�سم

ربعني عموداzk. وقد ُزينâ جدرانه  }ق�ö الأ

باألواì تاريخية ت�سوuر بع†س مراحل التاريخ 

ي̀`````راين, واأحُلقrâ به قاع̀`````ةl ُعر�سrâ فيها  الإ

ثار ال�سغرية وقطع النقود القدمية.  Bبع†س ال

أقلuب النظ̀`````ر فيها, بيني وبني  أنا ا “ني̀`````âُ, وا

أنن̀`````ا �سلكنا هذا امل�سلك يف بع†س  نف�سي, لو ا

مواWن ال�سياحة عندنا!

أي†ساk, بدعوة م̀`````ن امل�ست�سارية  ألقي̀`````âُ ا وا

الثقافية عدداk من املحا�öات, يف املنا�سبات 

التاريخية املختلفة, يف دم�س≤ وWهران وُقم, 

منه̀`````ا (1991) حما�̀`````öة عن فك̀`````ر املفكر 

ريz الذي و�سل,  sم̀`````ي }مرت†سى املطهÓس� الإ

�سÓم, اإ¤ م�ستوى الدعوات العاملية,  بدعوة الإ

 Üبا íيق̀`````ود اإ¤ فت mووزنه̀`````ا به̀`````ا, على نحو

ن�سانية  احلوار والتقريب بني احل†سارات الإ

قاWبة. وحما�öةm اأخرى (1992) عن ال�سيخ 

املفيد }حمم̀`````د بن حممد ب̀`````ن النعمانz من 
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أبديâُ فيه̀`````ا ا�ستغرابي من  الوجه̀`````ة الفنية, ا

بع†̀`````س ما يقوله, ‡ا ينفي̀`````ه العقل ومنط≤ 

مام, باأمر  الدع̀`````وة. اإP ل يُعقل اأن يدع̀`````و الإ

م̀`````ن النبي علي̀`````ه ال�سÓة وال�س̀`````Óم, الفلnك 

في�ستéيب له! 

 Üمعها كتاéات يö`````̀�واأكرث ه̀`````ذه املحا

}امللتقىz الذي Wبعت̀`````ه امل�ست�سارية الثقافية 

يراني̀`````ة بدم�س̀`````≤ (2001). وميثuل لروحه  الإ

الع̀`````ام كلمة ختمâُ بها حما�öتي عن واقعة 

كربÓء يف مدينة }قمz (1993): }اإننا ل نريد 

اأن نظل اأ�öى ه̀`````ذه املاأ�ساة, وما خلsفrâ من 

جراì تاريخية, ننزل≤ معها اإ¤ وحل اخلÓف 

�سÓم كل̀`````ه هو امل�ستهدُف,  املذهبي. فاإن الإ

وبوق̀`````وف امل�سلمني وراءه, يف مع�سكر واحد, 

!zيحققون انت�سارهم على املاأ�ساة

-5-
أتيح̀`````â › زي̀`````ارة القاه̀`````رة (1994)  وا

لÓ�س̀`````رتا∑ يف مناق�سة ر�سال̀`````ة اأ�öفâُ على 

كتابتها, حول }امل�ìö يف �سوريةz, قدمها اإ¤ 

معه̀`````د البحوç والدرا�س̀`````ات العربية Wالب 

من حم�̀`````س كان م̀`````ن ÓWب̀`````ي, يف جامعة 

دم�س≤, قبل ثÓثني عاماk (Wاهر الرتكماين). 

و�ساركني يف جلنة املناق�سة الدكتور عز الدين 

, حني راأى الطالب, يف 
ّ
اإ�سماعيل, فمال علnي

�سنuه املتقدمة, فهم�س يف اأPين:

أراه ي�س̀`````íّ في̀`````ه املث̀`````ل القائل: اWلب  - ا

العلم من املهد اإ¤ اللحد!

كان̀`````â نبوءة حزينة �سادق̀`````ة اأWلقها يف 

 kحلظة دعاب̀`````ة عار�سة, ⁄ يتعّد الطالب زمنا

بعدها, فرح̀`````ل واأبقى ر�سالته يتيمة ⁄ تُطبع 

اإ¤ اليوم!

وكنâُ نزلâ, مع الطالب, يومها, منزلk يف 

م�ö اجلديدة هياأه لنا اأحد موXفي املعهد, 

أ�سبوعاk, زرُت خÓله بيâ الدكتور  مكثنا فيه ا

 âاإليه الطري̀`````≤ التي كن âُ`````̀من̀`````دور, فقطع

اأقطعها, قبل �سنني كثرية, على �ساÅW النيل. 

 mرقاتW âُف�سمع ,Üالب̀`````ا âرقW ك̀`````ر اأينPأ ا

 íر�س, قبل اأن يُفت خفيفة لع�سا تدtÜ على الأ

�ستاPة ملك عبد العزيز, تتوكاأ  وتظهر لنا الأ

خرية, قبل  على ع�ساها! كانâ يف �سنواتها الأ

اأن “يل عليها, يف الطري≤, كما حدثوين من 

بعد, �سéرةl عاتية, هبâ عليها ريí �سديدة, 

ف†öبتrها �öبة ‡يتة!

جل�سن̀`````ا يف Zرفة املكتب̀`````ة. اأخذُت اأجيل 

نظ̀`````ري يف خزائنها وكتبها, واأ�سرتجع وقويف 

 âُاأمامه̀`````ا, ويف املكتب والكر�س̀`````ي الذي كن

أقع̀`````د عليه, اأمام̀`````ه. ⁄ يتغ̀`````ري �سيء خÓل  ا

ال�سن̀`````ني الطويلة, بعد رحي̀`````ل الرجل الذي 

يام التي اأم†سيتها يف  أن�سى الأ أن�س̀`````اه, ول ا ل ا

�سحبته!... وا�ستعدُت موقفاk كنا فيه يف بع†س 

اإح̀`````دى ال�سور,  ̀`````ل للتقاط  sه
الريا�س, نتاأ
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والدكتور مندور يق∞ فيها اإ¤ جانب زوجته. 

نظرتr زوجت̀`````ي, يف الدكت̀`````ور مندور, وهي 

تلتق§ ال�سورة, وقالrâ له ب�سورة تلقائية:

 kو�سعا ,âا �سمحPن, اإ
Bيا دكتور! خذ ال -

رومن�سي̀`````اk ينا�سب الظه̀`````ور يف ال�سورة, اإ¤ 

�ستاPة ملك! جانب الأ

أ�ستاP الرومن�سيات  �سحك يومها مندور }ا

والكÓ�سيكي̀`````اتz �سحك̀`````ةW kويلة ‹لéلة ⁄ 

أ�سمعه �سحكها من قبل! ا

-6-
م يف بع†س  sمرتني, ب�سف̀`````ة حمك âُوُدعي

امل�سابقات الثقافية, لختيار الفائز بéوائزها, 

و¤ منهما الدكتور عبد القادر  لقي̀`````â يف الأ

الق̀`````§, ف�سهدُت من توا�سع̀`````ه وZريته على 

ن يخرُب  nكرها اإ¤ اليوم. ومPاحل≤, م�ساهد اأ

ر  rح̀`````وال, يعرف قد ما يق̀`````ع يف مثل هذه الأ

احلقيقة فيما اأقول.

أي†س̀`````اk, للغاي̀`````ة نف�سها, مرتني  وُدعي̀`````âُ ا

و¤ منهما, ال�ساعرة  اأخريني, لقي̀`````âُ, يف الأ

الفل�سطيني̀`````ة ف̀`````دوى Wوق̀`````ان, وح†̀`````öُت 

 âتكرميه̀`````ا يف املهرجان نف�سه ال̀`````ذي اأعلن

فيه نتائè امل�سابقة, وُوزعrâ جوائزها. وبقي 

يف نف�سي, ‡̀`````ا مل�سâُ من حزنها, ‡ا نحن 

رl لعلّي ما عرف̀`````âُ مثله, يف اأحزان  rفي̀`````ه, قد

أنsا ندر�س,  أبلغتُها ا ̀`````ن لقيâ من النا�س! وملّا ا nم

يف اجلامعات, بع†س الن�سو�س من �سعرها, 

انفرج̀`````râ �سفتاها عن ابت�سام̀`````ةm �ساحبة و⁄ 

تعلu≤ على اخلرب!

 âُأن�ساهما, وقفتُهما و“�سك موقف̀`````ان ل ا

أراه:  فيهما Ãا كنâُ ا

̀`````ه جلنة التحكيم يقول:  rتلقت lول: خرب الأ

ن ل  nن̀`````ة على مéينبغ̀`````ي اأن ل يقع حكم الل

دارة يف اأن “نحه جائزتها!  ترZب الإ

والث̀`````اين: هم�سةl هم�سه̀`````ا يف اأPين اأحد 

اأع†ساء اللéنة, برZبت̀`````ه يف توجيه اجلائزة 

أح̀`````د املت�سابقني, تكرمي̀`````اk للقطر الذي  اإ¤ ا

ينت�سب اإليه!

أخ̀`````رى, يف اإلقاء  �سارك̀`````âُ, م̀`````ن ناحية ا

بع†̀`````س املحا�öات, –̀`````â عناوين flتلفة, 

يف ‹م̀`````ع اللغ̀`````ة العربية بدم�س̀`````≤, و‹مع 

ردين, وهي املحا�öات التي ا�ستمل  اللغة الأ

 ,zرWالعربية يف مواجهة املخا{ Üعليه̀`````ا كتا

أي̀`````ام الحتفال  وج̀`````رى توزيُع̀`````ه يف دم�س≤, ا

م. وق̀`````د وقفâُ فيها, من  بالعربي̀`````ة اللغة الأ

ن منها,  sأدبه̀`````ا ال�سعبي املكو اللغة املحكية, وا

ل, مع امل�سعى الدائم  tيدعو اإليه التعق kموقفا

 mاإ¤ تقريب الف�سيحة ال�سهلة منها, مفردات

و�سياZ̀`````ات, عن Wري̀`````≤ الت�سهيل والتي�سري, 

وات�س̀`````اع حرك̀`````ة التعليم, وتوXي̀`````∞ اأجهزة 

 nوحكمة. وهو موق∞ ⁄ ير�س 
m

ع̀`````Óم بوعي الإ

 Üن ا�ستمع اإليها, بدعوى اأن البا nعنه بع†س م
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زجال  يلزم األ يُفتí م�öاعاه لÓحتفال بالأ

واملواويل, يف ال�ساحة العربية, حتى ل يقوى, 

قليم̀`````ي اإ¤ تر�سيخ  م̀`````ن ورائها, الن̀`````زوع الإ

يات العربية, واإ�سع̀`````اف وعي �سعوبها  uالعام

بوح̀`````دة لغتها, بداية لنمّو اإح�سا�سها ب†سع∞ 

رابطتها القومية. 

ويف ال̀`````ردu على م̀`````ا قالوا, م̀`````ع الت�سليم 

̀`````رُت باأقوال ال�ساكني  sكP ,kÓوتف�سي kبه جملة

د قواعد النحو وال�öف, وما تولuد  tم̀`````ن تعق

ل∞  م̀`````Óء والهمز, ويف الأ رية يف الإ nم̀`````ن احل

 ÜياZاللينة والعودة فيها اإ¤ اأ�سل الكلمة, و

احلروف ال�سائتة (Les voyelles), ووقوع 

رية يف قراءتها, و–ريك اأواخر الكلمات  nاحل

باحلرك̀`````ة ال�سحيحة, اإ�ساف̀`````ة اإ¤ الفتقار 

ز املت�سل Ãعارف  sاملرك åم احلدي`````̀éاإ¤ املع

الع�ö العلمية املتطورة.

̀`````ة, يف النهاية, لغة  sستظل املحكي� :âُوقل

احلياة اليومية, و�ست†سي≤ الُفرجة بينها وبني 

الف�سيح̀`````ة, يوماk بعد يوم, م̀`````ع العمل على 

ملام بثوابتها,  تي�سري اكت�س̀`````اÜ الف�سيحة, والإ

أُلف̀`````ة القراءة.  عÓم, وا وانت�س̀`````ار اأجه̀`````زة الإ

أب̀`````داk, يف لغة الكتابة, لغري  ولن يُكتب الفوز ا

أ النا�س  الف�سيح̀`````ة ال�سهلة املي�öّة, اإP ل يقرا

̀`````ن حاولوا اأن  nم ÜارŒما يُكت̀`````ب بغريها. و

يكتب̀`````وا بغريها ⁄ تنتهp اإ¤ Zري الندم على ما 

اأ�ساعوا من اأوقاتهم, والعودة اإليها.

دÜ ال�سعبي فه̀`````و اليوم جزء من  أم̀`````ا الأ ا

 Üه ال�سعو tتراثن̀`````ا الثقايف الع̀`````ام, كما تع̀`````د

 Pاإ ,(folk – lore) من تراثها kخرى جزءا الأ

ينفعن̀`````ا يف درا�سة تطورنا اللغوي والتاريخي 

والجتماع̀`````ي, ف†س̀`````kÓ على ما ن̀`````ذوق فيه 

من جمالي̀`````ات التعبري والت�سوير, على مثال 

 ,kندل�سية قدميا ة, يف املو�سح̀`````ات الأ nجrر nاخل

ومث̀`````ال بع†̀`````س ‰اPج̀`````ه يف �سع̀`````ر �سعرائنا 

ث̀`````ني الكب̀`````ار, مثل �سوق̀`````ي واأبي ري�سة  nاملحد

̀`````ة  sريهم̀`````ا, اإ�ساف̀`````ة اإ¤ �سع̀`````راء املحكيZو

املعروفني اليوم, يف ال�ساحة العربية.

على اأن هذا �س̀`````يء, وعéز املحكيsة عن 

بداع  الرتف̀`````اع اإ¤ م�ستوى لغ̀`````ة الثقافة والإ

 ßاأن نحتف :kخر. وم̀`````ا ن�ستطيعه حقاBسيء ا�

دبه̀`````ا بحق̀`````لm خا�̀`````س ميل̀`````ك خ�سائ�سه  لأ

املنفردة, ب�سفته اأدÜ اللغة املحكيsة. 

ألقيâُ, من بعده, حما�öة تناولâُ فيها  وا

 kجعلتها اأمثلة êPبنم̀`````ا âُÄهذا املو�سوع, وج

 Üأريد بيانه. و�س̀`````ّددُت على كون اخلطا ا ا pمل

الثق̀`````ايف خط̀`````اk اأحمر, كما نق̀`````ول اليوم, ل 

أب̀`````داk, يف Z̀`````ري موا�سع  ̀`````ة ا sاوزه املحكي`````̀éتت

التمثي̀`````ل, اأو موا�سع التذك̀`````ري بواقع احلياة 

القائم!

تلك, يف كل حال, م�ساألة يلزم اأن نقرs باأن 

بداع والثقافة,  لها, كما لغريها من م�سائل الإ

اأكرث من وجه واحد!.
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 nيف وقتها.. وتتابع kجدي̀`````دة âأدبية كان حملn الق̀`````رُن الع�öون بكائن̀`````اتm ا

أدبية وفكرية.. كان منها ري̀`````ادةُ ال�ساعرة العراقية  Pل̀`````كn مع ريادات عربي̀`````ة ا

لrân هذه الريادةُ  uéئكة للق�سيدة اجلدي̀`````دة.. ق�سيدة التفعيلة.. و�ُسÓناز∑ امل

دبية العربية وعر�سه̀`````ا. واحلديåُ عن  باع̀`````رتاف بها على Wول املنطق̀`````ة الأ

أ العمليُة التاأريخية والنقدية. الريادة واأ�سحابها هو حديå ح≤ حني تبدا

أدبية اأعتقد  ء Xهور اأجنة ا rدnاحل†سوُر الكثيُ∞ للكومبيوتر على ب nرsأث  لق̀`````د ا

.Ú£°ù∏a ,»Hô©dG çGÎdG ‘ áãMÉH

.…ôØµdG »∏Y ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁
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أنها �ست†سي̀`````∞ مورثات جديدة اإ¤ �سÓلت  ا

 mم�سارات ≥ُnيف كل العا⁄, فب̀`````داأت تُخل Üد الأ

جديدة لها عÓقة ب�سهولة وت�سارع الت�سال.. 

ولها عÓق̀`````ة بتكاث∞ التغطي̀`````ات الف†سائية 

ر�س.. ملéمل املنéز الب�öي يف الأ

قبل هذا النفéار اللكرتوين الت�سا› 

 lنني نوعي كاأنه اإرها�سéب Üُد بقليل حمل الأ

لهذه املرحلة.. كان هذا اجلنني هو (الق�سة 

أدائها الدقي≤..  الق�سرية جداk).. ب�öوWها وا

وهي ت�سك̀`````ُن منطقةk لي�سrâ ه̀`````ي ف†ساءاُت 

ال�سعر.. ول ه̀`````ي منطقُة املقال ول ‹الت 

الق�سة باأحéامها..

ها  nها اأو مبدعnكاتب nل sم nُسها الق�س̀`````ري ح� nفnن

اk جديداk يتوازن بني  sس� pالكلمة.. وح nم�سوؤولية

لr≤.. فلي�س م̀`````كانl لكلمة قادمة  nالدق̀`````ة واخل

 Óزاوية اللقط̀`````ة الق�س�سية.. ف êمن خ̀`````ار

كلمة تزي̀`````د.. ومع Pلك يق̀`````دُم القا�سt هنا 

وم†س̀`````ةk وارفة Zنية �سدي̀`````دة اخل�سو�سية.. 

أنواعه ال�ستعارية  ∞ املéاز ب̀`````كل ا pXفقد يُو

والرمزي̀`````ة ليُتمs بلورةn ال�س̀`````ورة القائمة على 

دها�̀`````س.. وق̀`````د ي�ستن̀`````د اإ¤  Z̀`````راÜ والإ الإ

�سمار والخت̀`````زال واحلذف..  كثريm م̀`````ن الإ

نs امل�ساح̀`````ات الوجدانية الÓنهائية 
أ فيب̀`````دو ا

أدبية جديدة.. Œربةk يف م�س  –تمُل Œربةk ا

م�ساحات ⁄ ُ“n�سr من قبل!  

 íاأي م�سطل ..íُ`````̀امل�سطل nس̀`````اء�
أ ما اإنr ا

 kول`````̀éخ  kاأول  zkج̀`````دا الق�س̀`````رية  }الق�س̀`````ة 

أواخ̀`````ر ال�ستينيات ثم بق̀`````وة بدءاk من  من̀`````ذ ا

الت�سعينيات حتى ح†ö اإ¤ �ساحتها كثريl من 

الفر�س̀`````ان واملتفار�س̀`````ني والتائهني.. Wالبني 

ا متوهم̀`````ني �سهولةk �سيكوُن باإمكانهم  nهnربتŒ

ال�سري فيها والتحلي≤ بها خلفتها!!

áHôéàdG äÉ n°ù nHÓ oe

أتاه̀`````ا �سعراءl ليéربوها فما عرفوا  لقد ا

 nاملعرفة.. و⁄ ي�ستطيعوا قيادة s≥ا حnه nمفاتيح

اللغ̀`````ة عل̀`````ى م�سارها و�öعته̀`````ا.. ولعلهم ⁄ 

يدركوا ال�سح̀`````رn الكامن يف �öوط Zمو�سها 

النوعي..

أنها ُملخ�س  أتاها القا�س̀`````ون فح�سبوا ا وا

أتاه̀`````ا ال�سحافيون فح�سبوا  ق�سة Wويلة..وا

أنه̀`````ا (قف�سة) اأو (�سدمة).. Zري اأن كل هذه  ا

 rاإليها.. وتعرثت pامل�س̀`````ارات امل�ست�سهلة ⁄ ت̀`````وؤد

 mÜأ�سبا مر بحاجة اإ¤ ا الن�سو�س واأ�سحى الأ

مرتاكب̀`````ة تدعُم بع†سها بع†ساk.. منها التاأريخ 

دبي اجلديد والنقد لن�سو�سه  لهذا النوع الأ

كادميية التي  ال�سادرة ت�سانُدها الدرا�سُة الأ

Wارات الوا�سعة  تكر�ُس ل̀`````ه امل�سطلحات والإ

وال�öعية..وكان ل بد لهذا الكائن من Xهور 

لفâ قبل كل �سيء يحمُل نيةn وهدفn ووعي 

هp اجلديد.. pودور ppاتهP

فف̀`````ي اللحظة التي انطل̀`````≤ فيها حممود 

دروي�̀`````س اإ¤ ال�سم̀`````اء ال�سابع̀`````ة يف ال�سع̀`````ر 
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فتéاوز ال�سماءn العربية اإ¤ ال�سماء العاملية.. 

 mنBبا kوعربي̀`````ا kحداثيا kسعري̀`````ا� kا nم pحnر nن sوك̀`````و

̀`````د احلداثة حني –مُل  nعن ُعق kوبعيدا kمع̀`````ا

ّية م̀`````ع الثقاف̀`````ة الغربية..  pس� nر nم mق̀`````اتÓع

 lن بانتظار اأن يولد جيل Bب اأن نك̀`````ون الéوي

 kسد دقة� �سعري من ه̀`````ذا الرحم.. اجليل الأ

..kأي†سا �سد حداث̀`````ةk على الدرجة نف�سها ا والأ

nها  sها وكرب nقsل nاللغة التي خ nلةÓولك̀`````ي نتابع �س

حممود دروي�س..

يف حلظ̀`````اتm ُمواكب̀`````ةm لذل̀`````ك املف�س̀`````ل 

ال�سع̀`````ري تقريباk انبثق̀`````â (الق�سة الق�سرية 

ه̀`````ا الق�سري الوا�سí وبوم†سها..  pس� nفnبن (kجدا

ويبدو ب†öورته̀`````ا يف تلك اللحظة, فما كان 

 kدوما nالواقُع ليحتمل

 nي†سيءُ التفا�سيل kن�سا êُكنا نحتا ..kرياناW

وب�öعة..

وعلى الرZ̀`````م من اأن بع†̀`````س الدرا�سات 

جعلâ الق�س̀`````ة الق�سرية جداk م̀`````ن مواليد 

 sلدي sن
أ الت�سعينيات من القرن املا�سي.. Zري ا

ما يعيُده̀`````ا اإ¤ ما قبل Pل̀`````ك بع�öين �سنة 

أواخ̀`````ر ال�ستينيات وبدايات  وبالتحديد اإ¤ ا

ال�سبعينيات.. 

 »HO C’G ó```¡°ûŸG ‘ í∏£°üŸG Qƒ```¡X A ró``` nH

  …Qƒ°ùdG

أزلW rفل̀`````ةk �سغرية يف  أن̀`````ا مل̀`````ا ا أPك̀`````ُر وا ا

أوائ̀`````ل ال�سبعينيات من الق̀`````رن املا�سي هذا  ا

 kأك̀`````رث اأين �سمعتُُه مبكرا أPكُر ا امل�سطل̀`````í.. وا

 âُمن ال�ساعر حممود ال�سعيد بينما كن kج̀`````دا

أب̀`````ي اإ¤ مقر النادي العربي  أتردد ب�سحبة ا ا

أ�سمعه  الفل�سطين̀`````ي يف مدينة حل̀`````ب.. كنâ ا

دبية التي  م�سيات الأ منه مبا�öة وخ̀`````Óل الأ

كان يقيمه̀`````ا الن̀`````ادي.. وفيما بعد يف (‹لة 

 kاPاملقاومة) الت̀`````ي اأ�سدرتها اإدارة النادي.. اإ

خرnê ه̀`````ذا امل�سطلíُ من اجل̀`````و الثقايف يف 

حلب بذل̀`````ك التاأل≤ والتوهè ال̀`````ذي –ملُُه 

دبية يف عÓقتها اجلدلية  عادةk التéرب̀`````ة الأ

مع الواق̀`````ع ومع النب†س الثق̀`````ايف الذي كان 

..kعاليا

 rن
أ و�سوف ميُر عقُد ال�سبعينيات كله قبل ا

أ النقُد بالنتباه اإ¤ هذا الكائن اجلديد  يبدا

بهويته املختزلة وهدوئه.. فاأبعُد النطباعات 

أوائل الثمانينات  والكتابات عنه ل تتع̀`````دى ا

̀`````ُع على ريادة  pمŒُ من الق̀`````رن املا�سي وهي

 k(حمم̀`````ود ال�سعي̀`````د) للق�سة الق�س̀`````رية جدا

ورÃا على م�ستوى املنطق̀`````ة العربية كلها.. 

فقد اعرتف له بهذه الري̀`````ادة الدكتور نعيم 

والدكتور �سمر روحي الفي�سل الذي 
 (1)

اليايف

عدs (ال�ساعر حمم̀`````ود ال�سعيد) اأول الكاتبني 

يف هذا النوع واأكرثهم �سéاعةk وكون Œربته 

 وكذلك 
(2)

دبي̀`````ة ت�ستح≤ ق̀`````راءةk متاأني̀`````ة الأ

الناقد يو�س∞ �سامي اليو�س∞ الذي قال }يف 

أ تغيري كبري  خ̀`````رية Wرا ال�سنوات الع�öين الأ
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عل̀`````ى بني̀`````ة الق�س̀`````ة الق�سرية يف 

�سورية ورÃا يف العا⁄ العربي كله, 

أو  أنواع م̀`````ن ال�سياZة ا فظه̀`````رت ا

الت�سكي̀`````ل الفني ⁄ تكن ماألوفة من 

نواع نوع ي�سمونه  قبل.. ومن هذه الأ

(الق�سة الربقية) ومن ‰اPجه ما 

 
(3)

z.. يكتبه حممود عل̀`````ي ال�سعيد

تr ت�سدُر الدرا�ساُت 
نr ب̀`````داأ

أ ..اإ¤ ا

عنه̀`````ا فتعرتف بالري̀`````ادة للمدينة 

ولل�ساع̀`````ر القا�س معاk.. فالدكتور 

يو�س̀`````∞ حطيني يذك̀`````ر يف كتابه 

ال̀`````ذي خ�س�سه لدرا�س̀`````ة معمقة 

يف الق�سة الق�س̀`````رية جداk }..ويف 

Wار تندرê التéربة املبكرة  هذا الإ

للكات̀`````ب وال�ساع̀`````ر الفل�سطين̀`````ي 

أ  حممود عل̀`````ي ال�سعيد ال̀`````ذي بدا

بن�ö هذا ال�سكل والتب�سري به منذ 

بداية ال�سبعينيات.. يعد حممود علي ال�سعيد 

أوائل الذين ا�ستخدموا م�سطلí الق�سة  من ا

الق�سرية جداk, فقد اأ�سدر ‹موعات عديدة 

يف ه̀`````ذا املéال وه̀`````و تاريخياk من رواد هذا 

  
(4)

zالنوع

�سارة اإ¤ اأن ال�ساعر ال�سعيد  وقد “â الإ

̀`````nâ على Ó`````̀Zف ‹موعته  sبnه̀`````و اأول من ث

 í(الر�سا�س̀`````ة) م�سطل و¤  الأ الق�س�سي̀`````ة 

 وقد اعرتفrâ له بذلك 
(5)

 kق�سة ق�سرية جدا

تr ع̀`````ن الق�سة  nد pمعظ̀`````م الن̀`````دوات التي ُعق

الق�سرية جداk.. وحت̀`````ى توالrâ الكتاباُت من 

اأوروبة فكتب �سÓمة عبد الرحمن من باري�س 

يف جريدة (كل الع̀`````رÜ) قائkÓ }امليني ق�سة 

أو الق�س̀`````ة الق�سرية جداk ن̀`````وع اأدبي جديد  ا

دبية العربي̀`````ة ال�ساعر  يظهر يف حياتن̀`````ا الأ

حممود عل̀`````ي ال�سعيد يح̀`````اول التéديد يف 

هذا الن̀`````وع فتéربته (ال�س̀`````كل – املحاولة) 

 (6)
 zدبية العربية Œد �سداها يف ال�ساحة الأ

ومبكراk ويف فا–ة الثمانينات كتب الدكتور 
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جنا�س  ريا�س نع�سان اZBا }يبدو اأن نظرية الأ

دبية التقليدية ⁄ تع̀`````د قادرة على احتواء  الأ

�سكال  هذا اخللي§ املتباين من التقنيات والأ

دبية املحدث̀`````ة والتي تتéه اإ¤ ال�ستقÓل  الأ

 ÜارŒ والتفرد بقيم خا�سة بعد اأن رفدتها

متقنة اأعلن̀`````â عن خروجه̀`````ا على احلدود 

واملعايري التي فر�سها النقاد على املبدعني.. 

 kمارها ‹رباZ اإنها مغامرةُ الفن وقد خا�س

(7)
بثقة و�سدق فني حممود علي ال�سعيد..

ويب̀`````دو اأن الق�سة الق�س̀`````رية جداk والتي 

اأخذت رمزاk يلي≤ بها هو ( ق.ق .ê ) قد بداأت 

النبوءاُت حولها وح̀`````ول اأهميتها كفن اأدبي 

جدي̀`````د �سيتم التاأريخ لولدته عرب ‹موعات 

(ق.ق.ê) املبكرة لل�ساع̀`````ر وهي: الر�سا�سة 

– املدف̀`````اأة – الق�سب̀`````ة.. وقد Pك̀`````ر ال�ساعر 
اللبناين حممد علي �سم�س الدين موقفه من 

 kلك حني قوله }.. الق�سة الق�سرية جداP كل

لدى حممود ال�سعيد ت̀`````اأكل اللغة من حدثها 

وتُكث∞ حلظاته̀`````ا اإ¤ درجة م†سغوWة حتى 

ي�سبí العنوان اأحياناk لديه رمزn الرمز حتى 

أنه اخت�ö اأكرث  نح�س باأن الكاتب يتمنى لو ا

. فهذا 
(8)

zىŒاه تقطري اأخري مرŒواأكرث يف ا

التعري∞ اخلارê من Pهنية �سعرية ي�سكُل مع 

الدرا�سات التعريفية والنقدية روؤيةk مهمة يف 

هذا الكائن اجلديد وكاتبه ومبدعه.. يف حني 

أ }و‡ن  لp حوله.. نقرا tك nس�nأ الدرا�ساُت بالت تبدا

اأخل�س لهذا الف̀`````ن اإخÓ�ساk كبرياk حتى كان 

ديب  رائد الق�سة الق�سرية جداk بÓ منازع الأ

الفل�سطيني حممود علي ال�سعيد الذي اأ�سدر 

ت�س̀`````ع ‹موعات ق�س�سية خÓل عقدين من 

 وكان ثمة جيلl م̀`````ن الدرا�سات 
(9)

 zالزم̀`````ن

أواخ̀`````ر الت�سعينيات  تr م̀`````ن ا
واملق̀`````الت بداأ

  .
(10)

تناولrân الكائن اجلديد

( ê.¥.¥ ) ¢ü°ü≤dG ¢†©H ‘ IAGôb

قدم للكات̀`````ب ال�ساعر  لعلها الق�س̀`````ة الأ

حمم̀`````ود ال�سعي̀`````د وعنوانها (عب̀`````د الرحمن 

بrâ قبل اأربعني �سنة.. فتاريخها  pُكت 
(11)

(âموق

يع̀`````ود اإ¤ 12/ 5/ 1970 وهي من ‹موعة 

(الق�سب̀`````ة): }⁄ تكن عéينت̀`````ه الفنية ت�سل�س 

القيادة ب�سهول̀`````ة القبلة, فاجلل�سة الفولPية 

بني حرارة الفكرة امللتهبة وتوج�سات الف�سل 

الÅ`````̀WÓ يف منعطفات القطع̀`````ة احلéرية 

ال�سابة تق̀`````دìُ كلما لم�س̀`````â املطرقة وجنة 

زميل وعبد الرحمن موقâ اجلواد الريفي  الإ

 íحمرتق لدرجة اجل̀`````راأة يف معادلت تتاأرج

ب̀`````ني مو�سيقى الولدة ال�سليم̀`````ة والجها�س 

 ßُحÓن .z(kاج̀`````اéيرفع ي̀`````ده احت) اخلف̀`````ي

هn الكات̀`````ُب عنا�nö الق�سp نحو  sجnهنا كي∞ و

م�ستوي̀`````اتm عدة من معاجلة احلدç الفني.. 

 nçسكيولوج̀`````ي ي†سبُ§ احلد� lيلéفثم̀`````ة ت�س

اجلد› بني النحات واحلéر!! 

وم̀`````ن ‹موعت̀`````ه الق�س�سي̀`````ة الق�سرية 

 lعنوان (الر�سا�سة) ق�سة âوالتي حمل kجدا
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عنوانُه̀`````ا (الفن̀`````ان) ُمهداة اإ¤ ل̀`````وؤي كيا› 

}الفر�ساة Œو�س واجه̀`````ة القما�سة البي†ساء 

لوان ال�سم�سي̀`````ة تك�سو اأجنحة  بé�س̀`````ارة والأ

 èسكال الهند�سية بري�̀`````س بلوري من ن�سي� الأ

الف�س̀`````ول املكه̀`````رÜ, واأ�ساب̀`````ع الفار�س يف 

ان�سé̀`````ام �سويف بني مد وج̀`````زر بينما �öارة 

النهيارات تقدì يف ه�سيم اجل�سد اخل�سبي 

وكربي̀`````â ال�öاي̀`````ني ال�سدئ̀`````ة ي�سف̀`````ي مع 

 ìö�حبات الفاليوم امل�ساك�سة ح�سابه وهو ي

  .zسان احلريرية رق�سة احلب�Z لÓأ

أ�سا�سياk من الن�س??  ألي�سn العنواُن جزءاk ا ا

فمن̀`````ه وم̀`````ن دون مقدمات يلتق̀`````ُ§ الكاتُب 

أل̀`````وان.. ثم  حدث̀`````اk فنياk: فر�س̀`````اة وقما�سة وا

دخول مكث̀`````∞ ودقي≤ يف كنه اللوحة و�سمري 

الفنان.. ث̀`````م اأ�سابع الفنان وانهياره.. تنتهي 

 râ nك nالق�سُة برق�سة احلب. خم�سون كلمة ح

 ânل nحم kسخ�سي̀`````ة� rânك sر nوح kت�سكيلي̀`````ا kحدث̀`````ا

.. فع̀`````لn التكوين  nوالفع̀`````ل çواحلد nامل̀`````كان

الل̀`````وين التéريدي.. وامل̀`````كاُن حقيقةl قائمة 

م̀`````ن الُقما�سة اإ¤ الفر�ساة اإ¤ اأ�سابع الفنان 

املتحركة منهما اإ¤ حب̀`````ات الفاليوم.. لي�س 

اإل مثل هذه اللغة ت�ستطيع اأن توؤرnñ مثل هذا 

احل̀`````دç – امل�سهد – الق�سة ولكنr الق�سرية 

همية وباإرادة الكاتب.  جداk وامل�سبعة بالأ

 تل̀`````كn اأمثلةl من ‹موعات من الق�س�س 

الق�سرية جداk املكتوبة واملن�سورة منذ اأواخر 

ال�ستيني̀`````ات(12) كان̀`````â يف حينه̀`````ا الن̀`````ربةُ 

 êملعظم النتا kعام̀`````ا kربياW kاخلطابية �سوتا

دبي.. منذ تلك اللحظات  دب̀`````ي.. وZري الأ الأ

 âيب مع الخرتاعات التي اهتمéع mويف تواز

بنب�س التفا�سيل وال�ستغال ب�سمâ وخفوت.. 

ولدتr هذه امل�ساحُة ال�سغريةُ حاملةk ر�سالتها 

املُرهفة الدقيقة والتقنية اإ¤ حدm بعيد.. 

أدبية  اإنه̀`````ا حماولةl واعي̀`````ة لبن̀`````اء درmÜ ا

بعيداk ع̀`````ن اللتفافات الكث̀`````رية واملقدمات 

والت�سبيهات وZط̀`````اءات ال�ستعارات.. كاأنها 

تري̀`````د اإق�س̀`````اء التقالي̀`````د اإ�سقاẀ`````اk للحéم 

 èيéبع̀`````اد .. كاأنه̀`````ا تريُد اإق�س̀`````اء ال†س والأ

 nö� pولكونها �سدي̀`````دة الق .. ß`````̀ون̀`````ربة الوع

أ�سn اخلطابي̀`````ة .. ولكونها �سديدة  قطع̀`````râ را

الختزال فقد تثبتrâ بالدقة والتوهè.. تكرهُ 

الزخرف̀`````ةn لكونها قائمة بالروì.. رÃا توجُه 

ب�سكلها وح†سورها ر�سالةk لكل ما هو �سديد 

..ñال†سخامة والنتفا

لعله̀`````ا –م̀`````ُل ال�öدn كرم̀`````ز تقليدي يف 

 çÓا بعد ثÃاوزه ر`````̀éأنها تت الق�س.. Zري ا

nهُ لتخرnê م̀`````ارداk من ب†سع  sö`````̀� nكلمات.. وتُك

كلمات.. ت�سلُك ُمنعرجاتm ⁄ تُ�سلك من قبل.. 

واأحيان̀`````اk ⁄ تُ̀`````رn من قبل.. ب̀`````ل اأحياناk ت�سنع 

̀`````ا اجلديد “ام̀`````اk.. فمن املéموعة  nه nعرجrُمن

خ̀`````رية للكاتب والتي حمل̀`````â عنوان (من  الأ

قي�س اأرميني̀`````ا اإ¤ ليلى فل�سطني) نقراأ هذه 
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الق�س̀`````ة الق�سرية جداk وه̀`````ي بعنوان (اBين) 

 kقمرا í`````̀ل اجلمي̀`````ل الذي فتÓ`````̀(13) }اله

جوري̀`````اk على حرارة املوق∞ والتéربة, ينو�س 

 ÅWسوا� Üوéال�سيد البحري وهو ي Üكقار

أينعâ اأوراقه  فل�سطني خريطة اجلرì الذي ا

ق  pö�ُت (�سم�س ومط̀`````ر) لتÓعلى اإيق̀`````اع قب

من خا“ة (اجل�ö الذهبي) ع�سيقة الكلمة 

بuل ت�سظيات Z�سان  nوه̀`````ي تُق (ينBا) رمنية الأ

ر�س والع�س≤ فتنوء  كنفاين املوزعة ما بني الأ

ال�ساع̀`````ات بحمل القرنفل ال̀`````ربي بتويéاته 

الدموية وكاأ�س من اخلمرة الرديÄة تُدلnُ≤ يف 

 kلÓX تقدم الق�سُة ..zنWة الوö�وجه �سما

‡تزجة بني Œربتني ثقافيتني ن†ساليتني يف 

حلم ابداعي Wويل للغاي̀`````ة بزمنه التاريخي 

ق�سري جداk بالرZبة اإليه. 

دب̀`````اء اإ¤ الكائن 
ثم توال̀`````râ توجهاُت الأ

دبية ال�سا�سعة  لrân الرحلُة الأ nاجلديد فقد حم

للكات̀`````ب الكبري زكريا تام̀`````ر – يف منت�س∞ 

نs الكاتب ⁄ 
أ ال�سبعينيات - ق�ساk ق�سرياZ kري ا

 kأبدع ن�سا لrُه ب�سهادةp ميÓدm ول با�سم.. بل ا uم nيُح

..êاéسديد املواجهة والحت� kق�سريا kحداثيا

نs الكائ̀`````ن اجلدي̀`````د بر�ساقت̀`````ه 
أ ويب̀`````دو ا

وحداثته لفnâ انتباه كبار الكتاÜ.. فقد Pكر 

Z̀`````ا› �سكري يف كتابه ع̀`````ن ‚يب حمفو® 

 kأنه وجه �سوؤال  ا
(14)

(من اجلمالية اإ¤ نوب̀`````ل)

 ?Pأ�ستا لنéي̀`````ب حمف̀`````و®: م̀`````اPا تكتب ي̀`````ا ا

فاأجاÜ: الق�سة الق�سرية جداk.. هل ت�سمعني 

 rتnر nد nثم �س ..kا› الق�سة الق�سرية جدا`````̀Z يا

لحقاk ثçُÓ ‹موعاتm للكاتب الكبري ‚يب 

حمفو® حملâ م�سطل̀`````í: الق�سة الق�سرية 

أ�س̀`````داء ال�سرية  ج̀`````داk على ÓZفه̀`````ا وهي: ا

الذاتي̀`````ة – �س̀`````دى الن�سي̀`````ان – اأحÓم فرتة 

النقاهة.

وكان م̀`````ن الكتاÜ الكب̀`````ار الذين اقرتبوا 

منه̀`````ا وجربوه̀`````ا: عب̀`````د ال�س̀`````Óم العéيلي 

أبو �سن̀`````ب – يا�سني رفاعية – عبد  – عادل ا
ال�ستار نا�ö – عبد الرحمن ‹يد الربيعي.. 

وكذلك الروائي الكب̀`````ري املخ†öم حنا مينا 

 باأنه كتب 
(15)

الذي �ìö اإ¤ جريدة الريا�س 

ق�سة ق�سرية جداk بعنوان (Wفلة للبيع)..   

 (16)
(ê .ق.ق) kفهذه الق�سة الق�سرية جدا

كائ̀`````نl اأدبي جديد ولد داخل امل�سهد الثقايف 

 kرا pكnا ُمب nهnع sقnو åال�سوري.. ويف مدينة حلب حي

على اأZلفة ‹موعات̀`````ه الق�س�سية اأي كتب 

 kوم†سمونا kأة ا�سما لها �سهادة ميÓدها وبéرا

وم�öوعاk ال�ساعر القا�س (حممود ال�سعيد) 

الذي اأ”s اإ‚از ه̀`````ذا التبلور والظهور لهذا 

 rهرتX دب̀`````ي احلداثي.. وق̀`````د الوم†̀`````س الأ

ول من القرن اجلديد وعلى  خÓل العقد الأ

 râلمعة كتب lأ�سم̀`````اء Wول املنطق̀`````ة العربية ا

دبية  بعم≤ وبخ�سو�سية يف هذه الكينونة الأ

̀`````اÜ ين�öون  sاجلدي̀`````دة.. بع†̀`````سُ هوؤلء الُكت
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 nل sنتاجه̀`````م يف مواقع الكرتونية, وهذا ما حو

أ  ا nتفاعل̀`````ي يُقر mه̀`````م الق�س�س̀`````ي اإ¤ ن�س sن�س

 kمن ثم بعدا nل nتلفة, واأدخfl ل ب�سياقاتnو
ويُوؤ

دبية هو  جدي̀`````داk يف احلرك̀`````ة الثقافي̀`````ة والأ

أ بالظهور والتاأثري  البُعد اللكرتوين الذي بدا

 pعيةö�خذ ال أنه يف Wريقه لأ الوا�س̀`````ع ويبدو ا

الكاملة وPلك ح̀`````ني تن†سمt اإلي̀`````ه امل�ساراُت 

�سا�سية..ومنه̀`````ا امل�سار النقدي..  دبي̀`````ة الأ الأ

دبي الذي قد  كادمي̀`````ي الأ وم�سار البحå الأ

يت†سمن عملي̀`````ة ت�öيحية ونقدية وا�سعة يف 

‹̀`````ال زمني Wويل.. وم�سارات التلقي الذي 

nحةm ما بني الكاتب واجلمهور  rö� nكان يف �سبه م

 íلة وال�سحيفة ‡ا �سي�سمéأو الكات̀`````ب وامل ا

أ�سد �öعةk للنب†̀`````س واحلركة..  بانتق̀`````الت ا

عÓم  أو الإ دبية ا وهنا∑ م�س̀`````اُر ال�سحافة الأ

دبي..  الأ

 mلكائنات lووم†سات lلÓX ≥ف تل̀`````وìُ يف الأ

 pأدبية لعلها بتكوينها ودقتها تُواكُب خ�سو�سيات ا

وُهوياتp القرن احلادي والع�öين خا�سةk مع 

وجود مواقع على النرتنâ بداأت تتéه نحو 

دبي والنقد وتلقي احلوارات  الخت�سا�س الأ

 kيعاö� دبي بداُع الأ (منتديات )..و�سيدخل الإ

ب̀`````داع الت�سا› فه̀`````ل �سنكوُن  يف ت�سارع الإ

حيال ن�سm جديد �سديد النفتاì وال�سفافية 

و�سديد التحمل لعملية النقد امل�ستمرة التي 

�ستكون معه وفيه بنف�س اللحظة??.

‹لة البيان الكويتية – عدد 299- حزيران – 1995  -1

وقد ن�öت الدرا�سة نف�سها يف كتابه (اأWياف الوجه الواحد) ال�سادر عن ا–اد الكتاÜ العرÜ – �سورية .  -2

‹لة �سوت فل�سطني – ت1 1989 وجريدة البعå – 1980 عدد 5431/ الدكتور �سمر روحي الفي�سل .  -3

مام – 1995- عدد 2285 الناقد يو�س∞ �سامي اليو�س∞ – ‹لة اإ¤ الأ  -4

الق�سة الق�سرية جداk بني النظرية والتطبي≤ . د. يو�س∞ حطيني – دم�س≤ – 2004.  -5

جريدة ت�öين- 18لت2 - 2001 , القا�س با�سم عبدو   -6

جريدة كل العرÜ – باري�س – العددان 50 و 80 يف عامي 1984 و1985 �سÓمة عبد الرحمن .  -7

جريدة ت�öين 1980/10/28 د. ريا�س نع�سان اZBا  -8

ال�ساعر حممد علي �سم�س الدين – الكفاì العربي – 20 /1985/12  -9

10- فن الق�سة الق�سرية (مقاربات اأو¤) . حممد حمي الدين مينو . ط2 – 2000- دبي .

حمد جا�سم احل�سني 1997. وفن الق�سة الق�سرية – مقاربات اأو¤ 2000.  11- منه̀`````ا: الق�سة الق�سرية جداk لأ

و�سعري̀`````ة الق�س̀`````ة الق�سرية جداk للدكتور ح�سن امل̀`````ودن . والق�سة الق�سرية جداk عن̀`````د زكريا تامر للدكتور 

يو�س∞ حطيني .. بال�سافة اإ¤ عدد كبري من املقالت والدرا�سات تناولâ الق�سة الق�سرية جداÃ kقاربات 

Œني�سية وتاريخية وفنية.

¢ûeGƒ¡dG
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أ�سهر النحاتني يف مدينة حلب. ❁- نحات وهو من ا

12- �سدرت لل�ساعر والقا�س حممود ال�سعيد املéموعات التالية من الق�س�س الق�سرية 

 :kجدا

❁- الر�سا�سة- ق�س�س ق�سرية جداk – حلب – 1979- النادي العربي الفل�سطيني – اللéنة الثقافية.

- املدفاأة . ق�س�س ق�سرية جداk – 1980 - ا–اد الكتاÜ وال�سحفيني الفل�سطينيني.
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Z -14ا› �سكري , من اجلمالية اإ¤ نوبل . دار الفارابي – بريوت – 1991 .

15- جريدة الريا�س / عدد 5 يوليو / 2001/  زاوية ثقافة اليوم.

16- لقد ” اعتماد هذه الت�سمية ( ق.ق.ê ) اأي الق�سة الق�سرية جداk بعد flا�س من ت�سميات �ستى كان منها: 

وم†س̀`````ات ق�س�سية – لوحات ق�س�سية – مقطوعات ق�سرية – م�ساه̀`````د ق�س�سية – اأق�سو�سة – الق�سة 

الق�سرية ال�ساعرية – الق�سة الق�سرية - اخلاWرة .
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جان - انطوانيâ بوا�سون التي ُعرفâ با�سم مدام دو بومبادور, كانâ �سيدة 

موهوب̀`````ة وجميلة ومثقفة, واأثرت ب�سكل عمي̀`````≤ يف النواحي الثقافية والفنية 

وال�سيا�سية يف بÓط امللك الفرن�سي لوي�س اخلام�س ع�ö (1745-1774). اإن 

عودة اإ¤ �سرية حياتها تطلعنا باأنه عندما بلغâ �سن الر�سد ُعنيâ اأمها بتعليمها 

وتثقيفها وتهذيبها, فدربتها على فنون الرق�س واملو�سيقى والغناء والر�سم. ثم 

قام̀`````â بتزويéها من اأحد النبÓء }�سارل لونورمانz فاتخذت جان من زوجها 

.…Qƒ°S ºLÎeh óbÉf

.…ójôc AÉah ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

QhOÉÑeƒH hO ΩGóe Iõ«côŸG

»°ùfôØdG »µ∏ŸG •ÓÑdG ‘ øØdGh ÜO C’G á«eÉM

(1764-1721)

 Ωƒ∏°S º«gGôHEG Ωƒ∏°S º«gGôHEG

❁
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 ö�من الق Üللتقر kومركزها املرموق و�سيلة

امللكي ب�ستى ال�سب̀`````ل والو�سائل, وح�سل لها 

ما اأرادت. فبعد حماولت للnفâr انتباه امللك, 

ا�ستطاعâ اأخرياk اأن توقعه يف حبها, ليتخلى 

 zامللك عن خليلت̀`````ه الر�سمية }دوقة دو�ساتور

و–ل مكانها يف قلبه. منحها امللك لقب مدام 

دو بومبادور. وعندما احتè زوجها على Pلك 

أُبعد عن باري�̀`````س وح�سلâ }بومبادورz على  ا

قرار ر�سم̀`````ي بالنف�سال. ومنذ Pلك احلني 

اأ�سبحâ يف العام 1745 خليلةk للملك لوي�س 

اخلام�س ع�ö. وهك̀`````ذا –ق≤ حلمها الذي 

كان يراود Pهنها بعد اأن ا�ستمعâ اإ¤ اإحدى 

أ فاألها عندما كانâ يف  العرافات وهي تق̀`````را

عمر الورود: اأمامك Wري≤ مغرو�س بالورود 

و�س̀`````وف ترتق̀`````ني اإ¤ اأعلى درج̀`````ات املéد 

لدرج̀`````ة اأنك �ست�سبحني ملك̀`````ة من دون اأن 

أ�سك. والعر�س �سيخ†سع  ت†سعي تاجاk على را

ل̀`````ك م̀`````ن دون اأن Œل�س̀`````ي علي̀`````ه, �سيكون 

�سلطانك م�ستمداk من جمالك فحافظي على 

هذا اجلمال الذي هو كنز∑ الذي ل يفنى!! 

هذا ما قالته العرافة وما كانâ تردده جان- 

اأنطواني̀`````â بوا�س̀`````ون وهي –ل̀`````م Ã�ستقبل 

مفرو�̀`````س بالورد, وتطيل النظر اإ¤ ق�سماتها 

الفاتنة. وبالفعل –ققâ ه̀`````ذه النبوؤة حني 

 kخليلة ö�اتخذه̀`````ا امللك لوي�س اخلام�̀`````س ع

ل̀`````ه. وملا كان̀`````â اخلليلة لدى املل̀`````ك Ãثابة 

 kيفة ر�سمية ‡يزة اإ¤ جانب منحها لقباXو

 íهو املركيزة دو بومبادور, فقد �سم kيعياö�ت

لها بذلك اأن تقيم يف ق�ö فر�ساي, و“ار�س 

ن�ساWاتها ب�س̀`````كل علني وكاأنها رديفة للملكة 

 Üد أ�سد نفوPاk منها. ونتيéة حبها لÓأ ل ب̀`````ل ا

 âوالفن وجنوحه̀`````ا اإ¤ عا⁄ ال�سيا�سة اأ�سبح

 âفتح åط حيÓوالفن يف الب Üد راعية الأ

أدباء ع�öها  �سالونه̀`````ا لحت†سان فن̀`````اين وا

مثل: فولتري, ومونت�سكيو, وجان جا∑ رو�سو, 

أناقتها,  مارين̀`````و, الذين تغن̀`````وا بéماله̀`````ا وا

أ�سادوا برعايتها لهم واأف†سالها عليهم. كما  وا

و�ساعدت امللك م̀`````ن الناحية ال�سيا�سية على 

التق̀`````ارÜ بني فرن�سا والنم�سا ليقاوم مطامع 

رو�سي̀`````ا وانكلرتا. لكن ح̀`````رÜ ال�سبع �سنوات 

التي خا�سها مع انكلرتا اأفقدته كندا والهند 

يف معاه̀`````دة باري�̀`````س (1763) نتيé̀`````ة عبثه 

بالنفوP امللكي وانهماكه يف حياة املéون التي 

كان يعي�سها مع خليلت̀`````ه دوبومبادور, والتي 

مر  كلفâ اخلزينة الفرن�سية اأموالW kائلة, الأ

ال̀`````ذي اأجربه عل̀`````ى بيع بع†̀`````س امل�ستعمرات 

 âلنزواتها الطائ�سة. توفي kالفرن�سي̀`````ة اإر�ساء

يف العام 1764 بعد اإ�سابتها Ãر�س ع†سال 

تاركةk الب̀`````Óط امللكي يعاين حالة من العéز 

حباط نتيéة اأهوائها واإ�öافها يف تبذير  والإ

املال العام, ‡ا حّمل اخلزينة العامة اأعباء 

�سب̀`````اÜ الرئي�سية  كث̀`````رية. وكان هذا اأحد الأ
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أ�سعلâ ن̀`````ريان الث̀`````ورة الفرن�سية �سد  الت̀`````ي ا

النظام امللكي ال̀`````ذي تهاوى يف عهد حفيده 

لوي�س ال�ساد�س ع�ö يف العام 1789.

❁				❁				❁

ُولدت ج̀`````ان -اأنطواني̀`````â بوا�سون التي 

اتخذت فيم̀`````ا بعد لقب املركي̀`````زة مدام دو 

بومب̀`````ادور- يف باري�س ع̀`````ام 1721 يف اأ�öة 

mÜ يدعى }فران�سوا 
�öيف̀`````ة ومتوا�سعة, من اأ

بوا�سونz الذي كان �سائ�ساk ومرا�سkÓ لدى دوق 

 âيف العام 1725 اأن �سّح çأورليان. ثم حد ا

احلبوÜ يف فرن�سا فكلّ∞ الق�ö امللكي اأحد 

التéار وعميله فران�سوا بوا�سون, والد جان- 

انطوانيâ بتاأمني حاجات ال�سعب, وا�ستطاع 

زم̀`````ة بحنكة نادرة جن̀`````ى على اإثرها  حل الأ

فائ̀`````دة مادية كبرية. ‡ا جع̀`````ل وزير املالية 

 Üسبا� الفرن�سي̀`````ة }فاكونz ي�ستو�س̀`````í عن الأ

الت̀`````ي جعل̀`````â التاجر وعميله ميل̀`````كان ثروة 

أق̀`````ّرت باأن  هائل̀`````ة. وهك̀`````ذا ت�سكلâ جلنة وا

فران�سوا بوا�سون ا�ستغل حظوته لدى البÓط 

امللكي ملاBرÜ �سخ�سية بعيدة “ام البعد عن 

النفع العام.

وبع̀`````د مناق�س̀`````اتW mويل̀`````ة ُحك̀`````م على 

عدام بعد دnفrع مبل≠ قدره 232  فران�س̀`````وا بالإ

األ∞ فرن̀`````ك ل�سالí اخلزينة امللكية. عندئذ 

هّب التاجر �ساحب النفوP القوي لدى امللك 

لنé̀`````دة عميله حتى ا�ستط̀`````اع اأن يهّربه من 

أملانيا  ال�سé̀`````ن ويوؤمّن له ملéاأ يركن اإليه يف ا

بعيداk عن اأعني اخل�سوم يف فرن�سا. وهكذا 

ت�öد الزوê بعيداk عن عائلته, وXلâّ زوجته 

}لويز-مادلنيz وحيدةk م̀`````ع ابنتها ومع ابنها 

}هابي̀`````لz الذي ولد يف الع̀`````ام 1725, تعي�س 

 kكن∞ والدها ال̀`````ذي كان يعمل متعهدا â–

للéي�س امللكي وموّرداk له ملادة اللحوم. وقبل 

أملانيا اأوكل  اأن يغ̀`````ادر فران�سوا فرن�س̀`````ا اإ¤ ا

تربي̀`````ة ابنته }ج̀`````ان- اأنطوانيzâ البالغة من 

ديرة  العم̀`````ر وقتذا∑ 5 �سن̀`````وات اإ¤ اأحد الأ

يف باري�س حيå ق†س̀`````â هنا∑ حتى بلوZها 

 ,zر�ساليات ثماين �سنوات Wالب̀`````ةk يف دير }الإ

ُم̀`````راد الفتي̀`````ات النبيÓت يومÄ̀`````ذ, وملتقى 

أنها ⁄ تكن  الطبقة البورجوازية الغنية. Zري ا

أر�ستقراWي ول برثوة وا�سعة. جّل  تنعnم بلقب ا

أبعد حدود  أنها كانâ جميلة اإ¤ ا م̀`````ا هنالك ا

اجلم̀`````ال. اإPا خطرت وهي بع̀`````د يف �سنتها 

 âا تكلمPعلى جانبيها. واإ ìالثامنة �ساع املر

�سال كÓمها ناعم̀`````اk كاأنه املو�سيقى. ولطاملا 

أ�سها  وقف̀`````â رفيقاتها Pاه̀`````Óت يتاأمل̀`````ن را

ال�سغري يتدف≤ Pكاءk, وب�öتها النا�öة تفي†س 

, ودلل قوامها تطفو على “ايله اأروع  kحيوية

نوثة. اأما رئي�س̀`````ة الدير فكانâ ل  مع̀`````اين الأ

أناقتها ونبل اأخÓقها.  تفتاأ “تدì اجتهادها وا

Bية يف اجلمال,  لقد كانâ �سعلة من الذكاء وا
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وهما موهبت̀`````ان قلّما اجتمعتا 

يف فتاة, لذل̀`````ك اأWلقâ عليها 

رفيقاته̀`````ا يف ال�س̀`````∞ ا�س̀`````م 

}ريني̀`````zâ اأي امللكة ال�سغرية. 

أي†س̀`````اk من اأجمل  وكانâ اأمها ا

 .kن�ساء باري�̀`````س واأكرثهن حظا

وق̀`````د اأحاW â`````̀Wفليه̀`````ا بكل 

و�سهرت  واهتمامها,  عنايته̀`````ا 

احللوة  ال�سغرية  تن�سÄ̀`````ة  على 

 kعلى اأح†سان ال̀`````دلل, فار�سة

دروبها بالهناء. وبف†سل �سخاء 

والده̀`````ا ا�ستطاع̀`````â لوي̀`````ز - 

مادل̀`````ني اأن ت�ستعي̀`````د �سيÄاk من 

قدرته̀`````ا التي انه̀`````ارت ب�سبب 

اأورثها  اأن  ZياÜ الزوê, بع̀`````د 

والده̀`````ا عق̀`````اراتm دّرت عليها 

م̀`````الk وف̀`````رياk. وهكذا ا�ستطاع̀`````â اأن تدخل 

بق̀`````وة اإ¤ عا⁄ املال و–�س̀`````ل على اأ�سدقاء 

ينتم̀`````ون اإ¤ هذا الو�س̀`````§ الجتماعي. ويف 

دباء الكبار:  منزلها ا�ستطاعâ اأن تلتقي بالأ

مونتي�سكي̀`````و, ماريف̀`````و, فولت̀`````ري, جان جا∑ 

رو�س̀`````و, داملبري...اإلخ. وهذا ما �ساعد يف اأن 

 kوا�سعة kثقافة âتلّقن ابنتها ج̀`````ان - اأنطواني

أ�ساتذة م�سهورين قاموا  بف†سل التعاقد م̀`````ع ا

أنواع العلوم كافةk من اأدÜ وفل�سفة  بتدري�سها ا

وفن وريا�سيات.

يام قادته̀`````ا اأمها اإ¤ عّرافة  ويف اأحد الأ

أ م�ستقبلها, فكان̀`````â الب�öى  بارع̀`````ة لتق̀`````را

 âثم قال , kالعّرافة هنيهة âتاأمل .kسعيدة جدا�

لها: اإن ابنتك }جانz �ست�سبí �سديقة امللك 

الكربى.

أكّبâ ال�سغرية على  يام حي̀`````å ا م†سâ الأ

درا�سة الفنون اجلميل̀`````ة, فتعلمâ اخلطابة 

والتمثيل والت�سوي̀`````ر, و�ساعدها لني قامتها 

عل̀`````ى اأن تبل̀`````≠ القم̀`````ة يف الرق�̀`````س. كم̀`````ا 

�ساعدها �سحر ب�öته̀`````ا ورقة �سوتها يف اأن 

 âالعزف حتى اأ�سبح âمsيد الغناء. وتعلŒ
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من اأمهر عازفات }الكم̀`````انz. وتدّربâ على 

ركوÜ اخليل فاأ�سبح̀`````â فار�سة ل ي�س≤ لها 

Zبار, وتي�öّ لها اأن تقود ب�سهولة عéلة Pات 

جوادين. عندئذ عمدت اأمها اإ¤ اإدخالها يف 

بيوتات باري�س. هكذا راحâ الفتاة ت†سحك 

 âللدني̀`````ا والدني̀`````ا ت†سح̀`````ك لها حت̀`````ى بلغ

الع�öين م̀`````ن العمر, فتعل≤ به̀`````ا }�سارل دو 

تورنهاميz ‚ل وزير املالية العام يف فرن�سا. 

و�س̀`````ارل هذا �س̀`````اlÜ يف الرابع̀`````ة والع�öين, 

ق�سري القامة, قبيí الطلعة, ولكنه عاWفي, 

أني�̀`````س الع�öة, قريب من القلب وتطفو على  ا

‹مل �سخ�سه ب̀`````وادر النبل والهيبة. وينعم, 

ف†سkÓ عن Pلك, ب̀`````رثوة ل يُ�ستهان بها, كما 

 âلذلك رحب .zفö`````̀� ينع̀`````م بلق̀`````ب }فار�س

ال�سيدة }بوا�سونz بزواجه من ابنتها, Zري اأن 

أبوها  أباه Xل قلقاk ل يركن لزواجه من فتاة ا ا

ل�سن  ع̀`````دام, واأمها حمّ§ الأ حمكوم عليه بالإ

من الكÓم رZم Wيبتها وكيا�ستها.

أيام �س̀`````در قرار ملك̀`````ي يق†سي  وبع̀`````د ا

بتحرير الزوê امل�öّد فران�سوا, فعاد هذا اإ¤ 

منزل̀`````ه بعد ZياÜ خم�س ع�̀`````öة �سنة لينعم 

يف عائلته Ã�ساهدة فتاه يافعاk قوياk, وجان- 

 nيف اجلمال والثقافة, فلم يتوان kيةB اأنطوانيâ ا

PBار �سنة  عن املوافقة على الزواê الذي ” يف ا

ثن̀`````اء, كان الزوê �سارل  1741. ويف ه̀`````ذه الأ

 Üبالقر zابة }ايتيولZ يف kريفيا kميلك منزل

أته  من الق�ö امللكي يف فر�ساي, فُعرفâ امرا

با�سم }�سيدة ايتي̀`````ولz. هكذا تك�س∞ احلياة 

عن اأجمل وجوهه̀`````ا للزوجني اجلديدين يف 

و¤ من الزواZ ,ề`````ري اأن حرارة  املرحل̀`````ة الأ

أ�سّد منها يف قلب  احلب يف قلب الزوê كانâ ا

ح�سا�س,  أة. ول Zرnو يف Pلك فهو �öيع الإ املرا

مره̀`````∞ التاأثر, وهي ر�سينة, متزنة, منّزهة 

عن ميوعة العواW∞. ولكنها ت�ستعي†س عن 

الهيام ال�سديد بكونه̀`````ا ربة بيâ من الطراز 

ول. ⁄ يك̀`````ن يف الواقع زواج̀`````اk ناجماk عن  الأ

احلب, اإّل اأن ج̀`````ان اأنطوانيâ عملâ كل ما 

ن Œعل زواجه̀`````ا �سعيداk. وقد  يف و�سعه̀`````ا لأ

أح̀`````د اأقربائها املقربني من  Wلبâ يوماk من ا

املل̀`````ك اأن يلتم�س من امللك دعم̀`````اk لزوجها. 

 zوكان ه̀`````ذا القريب هو البارون }دو مار�سيه

الذي كان يعمل فّرا�ساk يف Zرفة و› العهد. 

بعد اأكرث من �سن̀`````ة على زواجهما, بداأت 

�سهرة ال�سيدة }ايتي̀`````ولz “تد اإ¤ ‹تمعات 

دب̀`````اء اإ¤ دعوتها 
باري�س كاف̀`````ة. فت�ساب≤ الأ

وزيارته̀`````ا من }كريبيل̀`````ونz اإ¤ }كري�سيz اإ¤ 

خري الذي  }مونتي�سكيوz اإ¤ }فولتريz, هذا الأ

أناقتها  Wامل̀`````ا نعتها }برّبة ايتي̀`````ولz, واأWرى ا

وجماله̀`````ا ومواهبها الفني̀`````ة. فوجلâ جميع 

 .Üعلى جمي̀`````ع القلو â`````̀القاع̀`````ات وا�ستول

 zرئي�س الق†ساة }هينو âو�سدف مرة اأن التق

فاأPهل̀`````ه جمالها وكتب عنها يقول: }اإنها من 
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اأجمل ما تقع عليه العنيz. وها هي ال�سورة 

الت̀`````ي ر�سمها لها يف Pلك العهد اأحد �سباط 

ال�سي̀`````د يف حا�سية امللك تق̀`````ول: }اإن �سيدة 

أنيقة, ر�سيقة  ايتي̀`````ول Wويلة قليW ,kÓّيع̀`````ة, ا

الق̀`````وام, وجهه̀`````ا بي†سوي ال�س̀`````كل, �سعرها 

أنفها متنا�س≤ الرتكيب حتى  ك�ستنائ̀`````ي لمع, ا

أ�سنانها بي†ساء  الروعة, فمها �سديد الفتنة, ا

جمل من  جميلة كعقد من اللوؤلوؤ املن†سود, والأ

ه̀`````ذا كله ابت�سامتها ال�ساحرة. ف†سkÓ عن اأن 

ل̀`````ون ب�öتها ي�ساهم اأروع امل�ساهمة يف اإبراز 

مفاتن ق�سماتها. اأما عيناها الكبريتان اللتان 

يزينهما حاجبان بل̀`````ون �سعرها, فلهما حدة 

اإ�سع̀`````اع العيون ال�سود, حن̀`````و ورخاوة العيون 

ناق̀`````ة التي تتéل̀`````ى يف العيون  ال̀`````زرق, والأ

أما اإيحاء وجهه̀`````ا فمتنوع اإ¤ اBخر  ال�سه̀`````ل, ا

ح̀`````دود التنوع, Zري اأن ق�سماتها متنا�سقة كل 

التنا�س≤ يف التعبري عن اخللéات الداخلية, 

على يف  أنها بلغ̀`````â احلد الأ ‡ا ي̀`````دل على ا

ال�سيطرة على نف�سها, وكل حركاتها متنا�سقة 

مع ‹مل Wلعتها حتى اإن كل ما يف �سخ�سها 

ناقة  يكون همزة الو�سل بني اBخر درجات الأ

.zواأول درجات النبل

وت�س̀`````اء ال�سدف اأن تظهر اأمام حفل من 

النخب̀`````ة الباري�سي̀`````ة مواهبه̀`````ا يف املو�سيقى 

 zوالتمثي̀`````ل الهز›. وكان الدوق }دو ري�سيليو

 ö�من امللك لوي�س اخلام�س ع kج̀`````دا Üاملقر

بني احل†س̀`````ور, ف�سف≤ لها WويkÓ وامتدحها 

 âلX .ة املل̀`````كö†ط املل̀`````ك ويف حÓ`````̀يف ب

}�سيدة ايتيولz من خرية الزوجات يف �سنوات 

و¤, فو�سعâ لزوجها Wفلني: Pكر  زواجها الأ

.zألك�سندرين مات يف املهد, وفتاة ا�سمتها }ا

⁄ تبعده̀`````ا متاعب احلم̀`````ل والولدة عن 

نظ̀`````رات املتهافت̀`````ني على جماله̀`````ا واأخذت 

تته̀`````رÜ منه̀`````م دون اأن ت�س̀`````يء اإليهم. ويف 

ه̀`````ذه الغمرة من الت�ساب̀`````≤ اإ¤ Wلب ر�ساها 

اأملح̀`````â اإ¤ املقربني منها Ã̀`````ا يلي: }ما من 

 .zم�س قلب̀`````ي اإل امللكÓأح̀`````د ي�ستطيع اأن ي ا

أ�̀`````öّت اإ¤ �سديقها }فولتريz باأنها ت�سعر  ثم ا

Ãيل ملحاì اإ¤ لوي�س اخلام�س ع�ö. اأهي 

أين �ستقود  دعابة اأم حب وليد? من يعلم اإ¤ ا

أة اجلميلة? العواW∞ هذه املرا

املل̀`````ك! امللك! كي∞ الو�س̀`````ول اإ¤ امللك, 

ولي�س لها منفذ اإ¤ البÓط? فامللك, كéميع 

أ�سÓف̀`````ه }اBل البورب̀`````ونz, مول̀`````ع بال�سي̀`````د,  ا

حب Zابة }�سينارz يف جوار  وميدان �سيده الأ

n ل تعرت�س Wريقه?  p⁄ kاPتقيم. اإ åحي zايتيول{

أل̀`````ة يف Zاية الب�ساẀ`````ة, Wلبâ اإ¤ اأحد  امل�سا

ال†سباط يف حا�سية ال�سيد امللكية اأن يéعلها 

يف جماع̀`````ة مرافق̀`````ي امللك, ف̀`````كان لها ما 

اأرادت. وراحâ تخطر على جنبات احلا�سية 

 ,kأنيقا Pهاب̀`````اk واإياب̀`````اk. حيناk “تطي ج̀`````واداk ا

وحيناk تقود برباعة عربة Pات جوادين. وجّل 
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همها اأن يراها امللك واأن تعرت�س Wريقه يف 

بع†س املنعطفات. و⁄ يتاأخر لوي�س اخلام�س 

ع�̀`````ö عن مÓحظة ه̀`````ذه الفار�سة اجلميلة 

التي “̀`````Óأ جو احلا�سية حركةk وبهاءk. ف�ساأل 

 âف�سم ,zم̀`````ن تكون? فقيل له }�سيدة ايتيول

قليkÓ ولعلّه قال يف نف�سه: اإPن هذه هي التي 

 ,zأ�س̀`````اد بذكرها ال̀`````دوق }دو ري�سيليو Wاملا ا

هذا الخت�سا�سي الكب̀`````ري باكت�ساف الن�ساء 

اجلمي̀`````Óت. و�سدف مرة اأن راBها امللك عن 

كثب, فلم يرت∑ الغابة اإل بعد اأن اأهدى اإليها 

أرنباk بري̀`````اk من �سيده اخلا�̀`````س: هدية كان  ا

يخ�ّس بها عادة ن�ساء البÓط امللكي.

 ö�لق̀`````د كان املل̀`````ك لوي�̀`````س اخلام�س ع

أ�سود  يومÄ̀`````ذ يف الرابع̀`````ة والثÓثني. �سع̀`````ر ا

حالك, وعينان –ي̀`````§ بهما �سمرة flملية, 

أ�سناناk بلون  أني̀`````≤ النحâ, يخبÅ ا وفمl �سغري ا

الفرì, ويظهر ابت�سامة بلون النعيم. كل Pلك 

ي†سفي عل̀`````ى م�سيته �سموخ̀`````اk ومهابة, ويف 

مظهره م�سحة من احل̀`````زم يزينها ترّفع عن 

العéرفة, فعيناه تطفحان بربي≤ من العط∞ 

فريد, يéذÜ اإليه قلوÜ جميع حمدثيه, Pلك 

ر�ساء, ‡̀`````ا جعل خدمته  ن̀`````ه ميال اإ¤ الإ لأ

متعةk للمقرب̀`````ني اإليه, ونعم̀`````ةk –ل عليهم. 

ففي �سنت̀`````ه اخلام�سة ع�öة ت̀`````زوÃ{ êاري 

ليكزن�سكيz ابنة مل̀`````ك بولونيا. ومنذ الليلة 

و¤ للزواê اأعط̀`````ى الربهان القاWع على  الأ

حمي̀`````ة ج�سدية فائقة. وبع̀`````د ع�ö �سنوات, 

أنعم الزوê املمتاز  واحلال على هذا املنوال, ا

أربعة  عل̀`````ى زوجته بع�̀`````öة اأولد قب†س اˆ ا

منهم يف امله̀`````د. فما كان من تتابع الولدات 

أره̀`````≤ ج�سد امللك̀`````ة وامت�س ن†سارة  اإل اأن ا

حمياها. فاعتمدت العتدال يف تلبية رZائب 

امللك, خ�سو�ساk وهي تكربه ب�سبع �سنوات.

فعندما بل≠ هو الثÓثني, راحâ هي تنوء 

بال�سابعة والثÓثني ‹ع̀`````دة الق�سمات كاأنها 

يف اأẀ`````راف الكهولة. عندئ̀`````ذ Pّر اخلÓف 

أ�س�س العÓقة الزوجية. ولطاملا  ا  âوا�سطرب

تذمرت بقوله̀`````ا: }ماPا? دائم̀`````اk م†ساجعة, 

ع!z وبالتا› اأZرقâ يف  rس�nو kل, دائماnب nح kدائما

التمنع عل̀`````ى لوي�س اخلام�س ع�ö, واأرZمته 

أنه بحاجة اإ¤  على كبí �سهوته WويkÓ مدعية ا

�سباÜ كلها راأى لوي�س  ا�ستعادة قواه. لهذه الأ

اخلام�̀`````س ع�ö اأن ين̀`````زاì عن flدع زوجته 

 .zته }دو �ساتوروÓعنها باأو¤ خلي kم�ستعي†سا

Zواء, �سخمة القامة  وكان̀`````â هذه عدمية الإ

جافية النظ̀`````رات, قبيحة املظهر, فلم ي�سفع 

لها اإل تهالك ج�سدها على اللذة.

مرباWور  يف ربيع P 1744اع اخلرب باأن الإ

لزا�̀`````س. عندئذ  الربو�س̀`````ي يه̀`````دد منطقة الأ

�سلك امللك Wري̀`````≤ }�سرتا�سبورzÆ وما اأن بل≠ 

}ميت̀`````زz حت̀`````ى داهمته حم̀`````ى خبيثة هّدت 

أيام, واأ�öفâ به على هاوية  ق̀`````واه يف ب†سعة ا
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املوت. فنزل على ن�سائ̀`````í مر�سده الروحي 

و�öف خليلته }دو�ساتوروz ا�ستعداداk ملقابلة 

 âرّبه. وتف�سى نب̀`````اأ مر�سه يف فرن�سا, وتعال

ال�سلوات من اأعماق القلوW Üالبةk اإ¤ ربها 

حتى ي�سفي امللك... وا�ستéاÜ اˆ الدعاء, 

ف�سفي امللك.

بعد زوال اخلطر, ع̀`````اد لوي�س اخلام�س 

ع�̀`````ö اإ¤ فر�س̀`````اي, وهن̀`````ا تّذك̀`````ر اخلليلة 

احلبيب̀`````ة ف�سم̀`````م على ا�سرتجاعه̀`````ا. ولكن 

}الدوقة دي �ساتوروz ⁄ تنعم بالعودة املرجوة. 

فعندما بلغتها الدع̀`````وة فاجاأتها الق�سعريرة 

وارتفعâ حرارتها ث̀`````م انطفاأت �öيعاk يف 8 

أ�سباÜ وفاتها  ول 1744, وXل̀`````â ا كان̀`````ون الأ

أنها  �öار. لذلك زع̀`````م البع†س ا �öاk م̀`````ن الأ

مات̀`````â م�سمومة. ومهما يكن م̀`````ن اأمر, فاإن 

امللك حزن عليها حزناk �سديداk, ولكن لوعته 

⁄ ت�ستمر Wوي̀`````kÓ وخ�سو�ساk وهو يف ن†سارة 

ال�سباÜ مكل̀`````ل بالأ‹اد, واأجم̀`````ل الرجال, 

وكب̀`````ري امللو∑, و قلبه ل ي̀`````زال ينب†س بحب 

خليلة جديدة.

فبعد م†سي خم�سة ع�ö يوماk خطب و› 

العهد ابنه ملك ا�سبانيا, فاأحيا البÓط �سهرة 

أكارم  عارمة بهذه املنا�سبة ُدعي اإليها نبÓء وا

مدينة باري�س ومن بينهم �سيدة اإيتول.

وفيم̀`````ا كان املل̀`````ك يتفق̀`````د ال†سي̀`````وف 

واملدعوين وق∞ اأمام حوريته �سافرةk تتنف�س 

الهواء الطل̀`````≤. وكانâ, عندئ̀`````ذ, يف اأجمل 

أناقة, ولون  �ساعاته̀`````ا; �سعرها مبعرث عل̀`````ى ا

خديها, –â وWاأة احلر والتاأثر, يراوì بني 

حمرة الورد وحمرة الزنب≤, و�سدرها يخف≤ 

خفق̀`````ات ناعم̀`````ة, وابت�سامته̀`````ا ل اأحلى ول 

اأعذÜ. فم̀`````ا كان من امللك اإل اأن راì يغدق 

عليها من اأعماق̀`````ه عبارات احلب والعذوبة 

واجلمال.

وعند انق†ساء ال�سهرة �ساأل امللك جميلته 

 âفاأجاب .z?∑أين تريدين اأن اأقود قائkÓ: }اإ¤ ا

عل̀`````ى الفور: }اإ¤ منزل اأميz. فهي حري�سة 

على اإقناع flاWبها باأنها لي�سâ رو�سةk �سهلة 

كناف, و⁄ يé̀`````د امللك بداk من قيادتها يف  الأ

عربته الت̀`````ي يقودها �سائ�سه اإ¤ منزل اأمها, 

واإPا العéلة ترتنí والليل يحنو على حبيبني. 

املل̀`````ك ي†سم �سيدة ايتيول اإ¤ �سدره من دون 

اأن ياأبه لوجود �سائ�سه.

 âراعي اأمها, فتلقP اأودع امللك رفيقته يف

أما  أ�سد ما يكون من الفرì. ا م ابنتها على ا الأ

امللك فقد بل̀`````≠ فر�ساي عند ال�ساعة الثامنة 

 .kسباحا�

أيام, حتى �سèّ البÓط  ما م†سâ ب†سعة ا

بنب̀`````اأ دخول م̀`````دام دوبومب̀`````ادور اإ¤ اأكناف 

ل�سن تتناقل هذا اخلرب بنوع  امللك. وبداأت الأ

م̀`````ن ال�ستهé̀`````ان فما كان من املل̀`````ك اإل اأن 

اأ�öّ عل̀`````ى امل†سي يف Wريقه, �سارباk بéميع 
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العرتا�س̀`````ات عر�س احلائ§ بعد اأن �سحره 

جماله̀`````ا على الف̀`````ور فا‚̀`````ذÜ اإليها بقوة, 

ول�سيما يف ه̀`````ذا العام 1745 الذي �سهدت 

بداياته انت�سار فرن�سا على برو�سيا يف معركة 

}فونتينواz وخا�سة بف†سل وجود امللك نف�سه 

عل̀`````ى راأ�س قواته, وهذا ما �سكل بدايةk لغزو 

.kهولندا من قبل فرن�سا لحقا

PBار �سن̀`````ة 1745, دعا �سديقته  ويف 31 ا

اجلديدة اإ¤ فر�ساي لت�ساهد اإحدى روايات 

ول مرة Xهرت  الكاتب الروائ̀`````ي }راموz. ولأ

 âط, فاأده�سÓيف الب kسافرة� zسيدة }ايتيول�

بروعتها الناXرين. ف�سحرت باأناقتها وPوقها 

 âلك احلني راحP ين, ومنذö�جمي̀`````ع احلا

�سيدة ايتيول تغ�سى flدع امللك عÓنيةZ .kري 

�̀`````öار Xّل يحي§ بعÓقتهما.  اأن �öاk من الأ

ول عé̀`````بn فاإن لها بعkÓ, فكي∞ تتمل�س منه 

أ�̀`````öّت اإ¤  وتت�̀`````öف على هداه̀`````ا? لقد ا

مربيها }دو تورنهاميz باأن يبذل جميع و�سائله 

اخلا�سة ليف�سلها عن زوجها.

خ̀`````ري يف اإبÆÓ زوجها  و⁄ يتاأخ̀`````ر هذا الأ

أته ⁄ ت�ستطع مقاومة  }�سارل ديتيولz باأن امرا

ميله̀`````ا العني̀`````∞ اإ¤ امللك, ث̀`````م ن�سحه باأن 

ير�سخ وينف�سل عنها دو‰ا هياê لÓنف�سال 

 ,êاملحتوم. وقع النب̀`````اأ كال�ساعقة على الزو

وكاد اأن ينطرì مغمى عليه. وعندما ا�ستعاد 

 ,kير�س̀`````ل ال�ستائم علنا ìمن هدوئه را kÓ`````̀قلي

 kأن̀`````ه �سيثاأر لنف�س̀`````ه بنف�سه, منتزعا مهدداk با

اخلائنة من Pراعي جÓلة امللك. وبل≠ وعيده 

أته, فراأت الفر�سة منا�سبة للدخول  �سمع امرا

نهائياk يف حوزة امللك. فدلفâ اإليه ودموعها 

تنهم̀`````ر بغزارة فيزيدها الب̀`````كاء جمالk. وما 

لبثâ اأن ا�سرت�سلâ يف و�س∞ �سقائها, ‹�سمة 

للملك ت†سحيته̀`````ا بعائلة كانâ تعبدها, لكي 

تنغم�س يف �سهواتها. فÓن امللك, وهو بطبيعته 

روؤوف, وقرر اأن يحم̀`````ي �سيدة }ايتيولz من 

Z†سب زوجها ويرفع رتبتها الجتماعية. اأي 

 ,zلق̀`````ب يلي≤ بها? اأهو }املركيزة دو بومبادور

̀`````ُل هذا اللقب ال�سن̀`````وي يبل≠ اثني  rخnولكن د

ع�ö األ∞ فرنك, وهك̀`````ذا –ولâ العÓقة, 

 
m
, اإ¤ هيام kالت̀`````ي اعتربت يف الب̀`````دء دعاب̀`````ة

ي̀`````ام اإل �öاماk على 
متب̀`````ادل ل يزيده كّر الأ

أما ال̀`````زوê امل�سكني فقد قرر ال�سيد  �öام. ا

}دو تورنه̀`````اميz اأن يبعده ع̀`````ن باري�س ليقيم 

أ  يف اجلنوÜ الفرن�سي �سن̀`````ةk كاملة حيå بدا

أته الطائ�سة,  أثرها ن�سيان امرا ي�ست�سعر على ا

أثناء  فع̀`````اد اإ¤ باري�̀`````س, وكان الق†س̀`````اة, يف ا

Zيابه, قد حكموا بانف�سال الزوجني, واأمنوا 

أة حماية القان̀`````ون يف عهدها الغرامي  للمرا

اجلدي̀`````د. عندئذ تهافâ عليها املادحون من 

دباء الذين حيوا  أ�سهم الأ كل جانب وعل̀`````ى را

باإعéاÜ كلي Xهور هذه املعبودة النادرة. فها 

هو فولتري يكتب اإليها ما ياأتي: }اإنني حري�س 
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على �سعادتك اأكرث ‡̀`````ا تت�سورين. وما من 

اأحدm يف باري�̀`````س يهتم بك Ãقدار اهتمامي. 

واإنني ل اأكلمك كمداعب قدمي يهمه اإWراء 

اجلميÓت, بل كمواWن �سميم. فهل تتلطفي 

و“نحيني �öف مقابلتك يف }ايتيولz, فاأنا 

أنا, يا  اأحب اأن اأحدثك يف بع†̀`````س ال�سوؤون, ا

�سيدتي, بكل اح̀`````رتام وتوا�سع خادم عينيك 

.zووجهك وروحك

أي̀`````ار �سنة 1745 توجه  يف ال�ساد�̀`````س من ا

امللك لوي�س اخلام�س ع�ö برفقة ابنه لوي�س 

و› العهد اإ¤ منطقة الفÓندر التي ا�ستطاع 

جي�سه �سمها اإ¤ التاê امللكي الفرن�سي. ويف 

ثن̀`````اء كان يتح∞ دوبومبادور بر�سالة  هذه الأ

Zرامي̀`````ة مو�سوم̀`````ة بالطابع الت̀`````ا›: }مودة 

وهي̀`````امz. فا�ستفاد فولتري م̀`````ن هذه املنا�سبة 

لين�سÅ املقطوعة التالية:

Üô◊G ‘ ´QÉH ,Ö◊G ‘ ´QÉH

.á«aÉ°U ¬∏ãe É¡fEG

.áeƒ©ædGh Iƒ≤dG ™ªŒ ¬∏ãeh

.Ö∏≤dG ôë°ùJh Ú©dG è¡ÑJ É¡fCG

Zري اأن فولت̀`````ري, على ب̀`````وادر اإخÓ�سه, 

متمل≤ يهمه الو�سول اإ¤ اأهدافه. لذلك تراه 

متنق̀`````kÓ من اإWراء اإ¤ اإWراء للملك وامللكة. 

Bمال̀`````ه, ف�öعان ما  و⁄ تتع̀`````امn املركيزة عن ا

أنعم̀`````â علي̀`````ه ‹اناk برتبة }نبي̀`````ل يف رفقة  ا

امللكz التي يبل≠ ثمنها �ستني األ∞ فرنك. و⁄ 

 ñبذلك, بل رفعت̀`````ه اإ¤ من�سب }موؤر p∞`````̀تكت

ألفا فرنك. امللكz وخ�سته Ãرتب قدره ا

أيلول م̀`````ن العام نف�سه  ويف ال�ساب̀`````ع من ا

دخل لوي�س اخلام�س ع�̀`````ö وو› العهد اإ¤ 

باري�̀`````س مكللني بغ̀`````ار الن�̀`````ö. فاأُقيم على 

وتي̀`````ل دو "يلz حفل  �öفهم̀`````ا يف قاعة }الأ

نخاÜ على  ع�س̀`````اء عام̀`````ر, ورفعâ في̀`````ه الأ

�سحة امللك وب�سالة جي�سه.

ويف الليلة التالية دل∞ امللك اإ¤ املركيزة 

وتناول الع�س̀`````اء اإ¤ جانبها. انحنâ املركيزة 

ثÓثاk يف ح†öة امللك̀`````ة ماري ليكزن�سكا, ثم 

نزع̀`````â كفها الأمين وهم̀`````â بت�سلّم معط∞ 

امللكة لتقبيله, ف�سحبâ امللكة Pيلها. وعندما 

ول مرة عن  أ�سها ملح̀`````â لأ رفع̀`````â املركيزة را

أة لوي�س اخلام�س ع�ö. كل ما يف  كثب ام̀`````را

وجهها ي̀`````دل على هدوء ت̀`````ام. فÓ الغ†سب 

�سى يحطم جفون  يلوì على ق�سماتها, ول الأ

 âوف الزمان فتعلمö� âعينيها. لقد عارك

 âج̀`````ان- اأنطواني{ âاأن ت�س̀`````رب. هكذا وجل

 ö�ط فرن�سا, وا�ستقرت يف قÓ`````̀ب zبوا�سون

فر�س̀`````اي, وWلب امللك م̀`````ن الر�سامني لديه 

كالر�سام ال�سه̀`````ري }بو�سريz الذي يُعnد الر�سام 

ول للمل̀`````ك اأن يعمل عل̀`````ى ر�سم لوحة لها  الأ

بعد اأخذ موافقتها. وق̀`````د ر�سمها يف لوحته 

}�öوق ال�سم�س وZروبهاz. ويف هذه اللوحة 

تب̀`````دو مدام دو بومبادور عل̀`````ى �سكل حورية 
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وه̀`````ي ترحب بع̀`````ودة ال�سم�̀`````س (اأي امللك). 

وتظه̀`````ر وهي واقفة و�س§ الطبيعة والزهور 

تنمو عند قدميها بينما تبدو الرباعم الرقيقة 

منعك�س̀`````ة على ف�ستانه̀`````ا احلريري املزرك�س 

باللون الزهري. وتب̀`````دو ال�سيدة مرتاحة يف 

أ�سندت يدها  هذا اجلزء من الطبيعة, بينما ا

 âبيعية على قاعدة “ثال, واأم�سكW بطريقة

خرى مروحة وهي ت�سري اإ¤ كلبها ال�سغري  بالأ

الذي يéل�س بوفاء. والر�سالة هنا موجهة اإ¤ 

املل̀`````ك: اإنها وفية له Ãث̀`````ل وفاء الكلب. كان 

 Óالباكر ف ìاملل̀`````ك يدخل اإليها من̀`````ذ ال�سبا

.kيغادرها حتى ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء

ومع مرور ال�سنت̀`````ني �سÄمâ املركيزة من 

ه̀`````ذه العÓقة احلميمة القائم̀`````ة على اللذة 

أ�س̀`````اÜ ج�سدها من  واملتع̀`````ة معه ب�سبب ما ا

اإنه̀`````ا∑ واإعياء. اإنها –ر�̀`````س على ا�ستمرار 

عÓقته̀`````ا باملل̀`````ك دون اأن ت�ستم̀`````ر يف بذل 

مفاتنها ومÓ�ساة قواها. عليها اإPاk اأن تنا�سل 

أ ي�سعر بربودة  جل ه̀`````ذه الغاية. امللك ب̀`````دا لأ

خليلت̀`````ه وميلها اإ¤ مقاوم̀`````ة اللذة الغريزية 

الت̀`````ي ل Œيد توفريها, ول ت̀`````ذوق منها اإل 

أراد ري�سيليو  رهاق. وله̀`````ذا ال�سبب ا ⁄ والإ الأ

اأن ي�ستغل الظرف من اأجل اإخفاق �ساأن مدام 

دو بومب̀`````ادور عند املل̀`````ك. فعندما رجع من 

ح�س̀`````ار }جنوىz, اأعلن عزمه على احلد من 

�سيطرة املركيزة بكل الو�سائل, فهي ل تفارق 

 kكثريا åحتى يف ‹ال�س العمل حي kأبدا امللك ا

حادي̀`````å الهامة وت�سدر  م̀`````ا تقطع ‹رى الأ

.zأريد وامر للوزراء بقولها }يéب... وا الأ

ولقد لحظâ املركيزة اأخرياk, تلذP امللك 

م̀`````ريات الفاتنات. لهذه  éÃال�س̀`````ة بناته الأ

�سب̀`````اÜ –ا�سâ املركيزة ال�سدمة وقررت  الأ

اأن تخلي كنفها قبل اأن يطلب منها اإخÓوؤها 

واأن –تف̀`````ß بامللك ك�سدي̀`````≤, وتثابر على 

عÓقتها احلميمة به, وتظل يف نظر النا�س, 

خليلته. وامللك م̀`````ن جهته بدا قليل الدخول 

عéاÜ اإ¤  عليها, واإPا به ينظ̀`````ر نظرات الإ

�سواها م̀`````ن الن�ساء مث̀`````ل }املركيزةz و}مدام 

دوكوا�سÓنz. وهكذا بعد خم�س �سنوات من 

احلب ال�سايف, اأخلâ مكانها ملحظيات جدد 

للمل̀`````ك. لكنها بقيâ م�ستم̀`````رة يف عÓقتها 

احلميمة م̀`````ع امللك ل بل �öي̀`````كاk له يف كل 

نزوات̀`````ه وملذاته, ‡ا حدا بها اإ¤ اأن Œعل 

من فن̀`````دق }ب̀`````ار∑ اأوي�zö مكان̀`````اk للقاءات 

 âلقWية ب̀`````ني امللك وفتي̀`````ات كواعب اأö�ال

.zعليه فيما بعد ت�سمية }حديقة الغزلن

ها هي بعد عطفها عل̀`````ى فولتري تتعهد 

الفيل�سوف جان جا∑ رو�سو و–وWه بعناية 

كلي̀`````ة. وكان̀`````â روايته }ع̀`````راف القريةz قد 

أثارت اإعéاÜ الكثريين  و�ساط وا انت�öت يف الأ

لدرجة اأن امللك Wلب باأن يح†ö اإ¤ فر�ساي 

ملقابلته حت̀`````ى يخ�سه Ãرتب يلي≤ Ãواهبه. 
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⁄ ي�ستطع رو�سو اأن ي�سمد Wويâ– kÓ وWاأة 

الو�ساو�̀`````س يف �سعوره املري†̀`````س جّراء مقابلة 

امللك املرتقبة الت̀`````ي �سو�سP âهنه وتفكريه. 

فقد تخونه قواه ويقع مغمى عليه, وقد تبدر 

منه بع†س البوادر ال�سيÄة التي يف†سل عليها 

أم̀`````ام جÓلة امللك الذي  امل̀`````وت. ثم كي∞ به ا

يغ̀`````دق عليه عبارات العط̀`````∞ والثناء? كي∞ 

يéيب̀`````ه حمافظاk على نربت̀`````ه القا�سية اإحدى 

�öوط الر�سانة الفل�سفية? وماPا يقول عنه 

مناوئ̀`````وه اإPا قبل مرتباk وه̀`````و الذي يحتقر 

اجل̀`````اه واملال? ه̀`````ذا اإPا كان فعkÓ �سيح�سل 

على مرتب. فعم̀`````د اإ¤ الهرfl Üلفاk وراءه 

 ö�و⁄ تقت .kاجلاه واملال وامللك واخلليفة معا

املركي̀`````زة على عÓقتها بفولت̀`````ري ورو�سو, بل 

 zو}بوفون zسديقة }مونتي�سكيو� kأي†سا ا  âكان

و�سواهم.   zو}بريون  zو}مارمونتيل  zو}داملبري

وق̀`````د دافعâ ع̀`````ن }دائرة املع̀`````ارفz بذكاء 

و�سéاعة.

اأما امللك لوي�س اخلام�س ع�ö فكان قليل 

دباء والفÓ�سفة لعتباره اإياهم  عéاÜ بالأ الإ

عنا�ö هدامة. فهو يعتز باأن ي�سهد يف عهده 

ازده̀`````ار عبقرية فولت̀`````ري, ولكنه ل يحبه بل 

يام ق̀`````ال امللك: }لقد  يخ�س̀`````اه, ويف اأحد الأ

اأح�سن̀`````â معاملته كما اأح�س̀`````ن لوي�س الرابع 

ع�ö معاملة را�سني وبوالو. فéعلته نبيkÓ يف 

.zرتبات ماليةÃ رفقتي وخ�س�سته

 zحية }ع̀`````راف القريةö�م â`````̀ثم عر�س

وكانâ املركي̀`````زة ل ت�ستهدف من اإعادة هذه 

الرواية التي اأWرب̀`````â امللك اإل اإرواء خدمة 

 kدباء حبا جل̀`````ان جا∑ رو�سو, فهي –̀`````ب الأ

نها تذك̀`````ر �سبابها بذكر  عميق̀`````اk. –به̀`````م لأ

‹ال�سه̀`````م, وتتمل�س من �سéر البÓط حني 

تتنّق̀`````ل يف اأجوائهم. ول�سد م̀`````ا عملâ لرفع 

ر�ستقراWية املتعéرفة  منزلتهم يف نظ̀`````ر الأ

الت̀`````ي تتنكر لهم وتوZ̀`````ل يف احتقارهم. ول 

عéب, فهي منهم ولهم.

وق̀`````د ا�ستف̀`````ادت املركيزة م̀`````ن الهبات 

ال�سخي̀`````ة للملك التي كان يوزعها عليها مثل 

ق�̀`````ö بومبادور يف منطق̀`````ة كوريزا, وفندق 

}ايف̀`````روz يف باري�س ال̀`````ذي يحمل اليوم ا�سم 

ليزي̀`````هz الرئا�س̀`````ي. ويف كل هذه  ق�̀`````ö }الإ

املن̀`````ازل كانâ هي امللكة, ي̀`````رتدد عليها اأكرب 

�سادة فرن�سا الذين يرتدون املعاW∞ املتوائمة 

أل̀`````وان ريا�سها, واملل̀`````ك يزورها ويتناول  مع ا

معها الع�ساء وينعم باللقاء معها.

وعندم̀`````ا زاره̀`````ا والده̀`````ا يف فونتينبلو 

 âتنمZته, خري مقابلة, واXقابلته, على فظا

 âأنها حمل الفر�س̀`````ة فقدمته اإ¤ امللك. كما ا

لوي�̀`````س اخلام�̀`````س ع�ö على تعي̀`````ني مربيها 

ال�سيد تورنهامي مديراk عاماk للمباين امللكية, 

خيها هابيل  أمن̀`````â وراثة هذه الوXيف̀`````ة لأ وا
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بوا�س̀`````ون ال̀`````ذي اأدخلته اإ¤ الب̀`````Óط با�سم 

ال�سيد دي فانديري.

وكان امللك �سديد العط∞ على اأمها, حتى 

ول من �سنة 1746 هّياأ  اإنه قبل حلول اليوم الأ

لها هدية رائعة, هي كناية عن علبة تب≠ من 

الذه̀`````ب امللون مزودة ب�ساعة �سغرية ي�سملها 

اإWار من املا�̀`````س. لكنها ⁄ تنعم بهذه التحفة 

اإP انطف̀`````اأت فéاأة ي̀`````وم الراب̀`````ع والع�öين 

ول �سن̀`````ة 1745 يف ال�ساد�سة  من كان̀`````ون الأ

أنه  ربعني م̀`````ن عمرها. واجلدير بالذكر ا والأ

عندما ماتâ اأمها بكâ عليها بكاءk مراk, حتى 

اإن املل̀`````ك نف�سه اZرورقâ عيناه �ساعة �سهد 

الدموع تت�ساق§ على وجهها اجلميل, وقرر 

م�ساركتها يف احلداد.

 âفي فقد اأح�سWأم̀`````ا على ال�سعيد العا ا

املركي̀`````زة باأن �سنوات احلب اجلميلة “ر كل 

Pل̀`````ك وهي ⁄ تتéاوز الثÓثني, وها هو قلبها 

يخف≤ على Zري انتظام, واأع†ساوؤها ت�ست�سلم 

لك�سل الرتاخي. لق̀`````د فر�سâ على اجلميع 

نوعاk م̀`````ن الطاعة. و⁄ تق̀`````∞ عند هذا, بل 

أباها من حكم  رفعâ منزلة اأهلها, واأنقذت ا

 kÓوقربته ف†س kاأخيها مركيزا âاملوت, وجعل

موال التي Zنمتها وت�öفâ بها. عن الأ

ألك�سندرين التي تتلقن  وبالن�سبة للطفلة ا

نها  ديرة, فاملركيزة –بها لأ العلوم يف بع†س الأ

�سورة Wفولتها. واإPا بها تفكر يف م�ستقبلها 

وتفك̀`````ر يف زواجها, ترى اأي زوê تنتقي لها? 

اإنها –لم بالكونâ }دو لو∑z الذي ⁄ يتéاوز 

احلادية ع�öة من عمره. والكونâ هذا ثمرة 

و¤  �سفاì لوي�س اخلام�س ع�ö مع خليلته الأ

أنه ي�سبه̀`````ه كل ال�سبه  ال�سي̀`````دة دو�سارترو. وا

بطلعت̀`````ه وحركاته وت�öفات̀`````ه. مثلما ت�سبه 

ألك�سندري̀`````ن املركيزة دو بومبادور. ثم قادته  ا

ألك�سندرين اإ¤ ب�ست̀`````ان التني الذي قرر  مع ا

أ�سارت  امللك اأن ي̀`````زوره. اأما املركي̀`````زة فقد ا

 êيا لهما من }زو :âبحن̀`````و اإ¤ الولدين وقال

رائ̀`````عz! ولكن اأمل املركيزة ⁄ يتحق≤. فها هو 

ألك�سندرين يف حزيران �سنة  املر�س يداه̀`````م ا

معاء,  1754 بع̀`````د تناولها دواءk مطه̀`````راk لÓأ

‡ا جعلها ت�س̀`````اÜ بارتفاع يف درجة حرارة 

ج�سمها, �ساحبه اإقي̀`````اء �سديد. وعلى الفور 

مر,  بZÓها الأ م لإ ات�سلâ راهبات الدير بالأ

الت̀`````ي ات�سل̀`````â بدوره̀`````ا بامللك ال̀`````ذي اأمر 

Wبيبه اخلا�̀`````س }�سينا∑z باأن يذهب ملعاينة 

ال�سغ̀`````رية ويعلمه النتيéة عل̀`````ى الفور. وما 

ألك�سندرين  اأن و�س̀`````ل الطبيب حتى وج̀`````د ا

–ت†ö وهي فاقدة الوع̀`````ي. يا للم�سكينة! 

 kاأة املر�س اإل نهارا`````̀Wو â– فهي ⁄ ت�سمد

واح̀`````داk, ثم توفيâ ودفنâ يف �öداÜ كني�سة 

}الكبو�سينيz الواقع اليوم بالقرÜ من �ساحة 

أ�سودت الدنيا  }الفاندومz بباري�̀`````س. عندئذ ا

 Üعلى ا�سطرا kأياما يف وجه املركيزة, ولبثâ ا
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عني̀`````∞ كاد اأن يودي بحياتها لعتقادها باأن 

ابنته̀`````ا اجلميلة ال�ساحرة الت̀`````ي ر�سمâ لها 

م�ستقبkÓ رائعاk قد ماتâ بال�سم نتيéة د�سائ�س 

البÓط واحل�ساد الذين كانوا ناقمني عليها. 

أي̀`````ام ويف حزيران نف�سه اأي بعد مرور  وبعد ا

أبوها  ألك�سندرين Pهب ا أيام على وفاة ا ع�öة ا

�سحية م̀`````وت حفيدته, فبكت̀`````ه حتى تفطر 

قلبه̀`````ا, و�سعرت بعده به̀`````ول الفراÆ املطب≤. 

 kوق̀`````د تاأثر املل̀`````ك لتاأثره̀`````ا فح̀`````اول مرارا

زيارته̀`````ا بحثاk عن الطريق̀`````ة التي من �ساأنها 

 âتقدمي الع̀`````زاء ل�سديقته الغالية التي توال

عليها نوائ̀`````ب الده̀`````ر. واإPا حياتها ت�ستمر 

�سوا∑ والتملق̀`````ات والكذÜ ومتاعب  بني الأ

ن اإل اأن 
Bفلي�س له̀`````ا بعد ال .ìاجل�سد والرو

تنا�سل ا�ستم̀`````راراk للحفا® عل̀`````ى منزلتها, 

لذلك �سوه̀`````دت املركيزة Œن̀`````í اإ¤ التوبة 

�سيÄاk ف�سيÄاk. وها هي ت�سمع القدا�س كل يوم 

و“تنع ع̀`````ن اأكل الد�سم نهار اجلمعة ح�سب 

تعاليم الكني�سة الكاثوليكية, ولطاملا �سوهدت 

تزور كني�سة الراهبات الكبو�سيات, ثم تر“ي 

ألك�سندري̀`````ن وت�سرت�سل يف  هنا∑ على ق̀`````رب ا

البكاء وال�سÓة. فم̀`````ا كان من جنوحها اإ¤ 

أثر يف نف�س امللكة التي اأخذت  التوبة اإل اأن ا

تظن باأن توب̀`````ة املركيزة �ستكون Wري≤ امللك 

اإ¤ اخلÓ�س. كي̀`````∞ ل والندامة احلقيقية 

ن  تق†سي على اخلليلة باأن تغادر البÓط? لأ

وجوده̀`````ا فيه -حتى ك�سديقة- من �ساأنه اأن 

قاوي̀`````ل والظنون ال�سيÄة.  ي�ستمر يف اإثارة الأ

Zري اأن املركيزة ⁄ تفكر بعد Ãغادرة البÓط 

نها تعترب اأن ال�سداقة ل تتنافى مع النوايا  لأ

 ö�املخل�س̀`````ة. ووافقها لوي�̀`````س اخلام�س ع

عل̀`````ى هذا العتبار. فبع̀`````د اأن �öّفها بلقب 

أنعم عليها �سنة 1756 باأن  دوقة �سنة 1752 ا

تظ̀`````ّل يف الب̀`````Óط كرفيقة للملك̀`````ة. Zري اأن 

ماري ليكزن�سكا رف†سâ اأن تتقبل خدماتها, 

متذّرعةk باأن العÓقة الدينية تفر�س عليها اأن 

تعود اإ¤ زوجها. فكان رف†سها �سديد الوWاأة 

Ü دي  على املركي̀`````زة. لذلك ا�ست�س̀`````ارت الأ

أنه ل يحلها من  م̀`````ر, فاأعلمها ا �سا�سي يف الأ

خطاياها اإل اإPا رجعâ اإ¤ املنزل الزوجي. 

وكان يعلم اأن زوجها يحيا حياة هنيÄة برفقة 

وبرا,  اإح̀`````دى راق�س̀`````ات الأ  zن�س̀`````ة }رمي Bال

أنه لن يتخلى عنه̀`````ا مطلقاk لي�سرتد زوجته  وا

اخلائنة. فاإPا رف†س الزوê فÓ حرê بعد على 

املركيزة. لذلك اأقنعها باأن تكتب ر�سالةk اإليه 

Wالب̀`````ةk منه اأن ي�سفí عن �سيÄاتها ويدعوها 

اإلي̀`````ه. ثم اأوفد اإ¤ ال̀`````زوê }› نورمانz, من 

يحيطه علماk ب̀`````اأن ر�سالة املركيزة لي�سâ اإل 

‹رد حيلة, فاإPا اأجاW Üلبها بالقبول فاإنه 

حتماk �سيثري Z†سب امللك.

وح̀`````ررت املركيزة الر�سالة التالية: }اإنني 

أريد اأن اأكفر عنه. اإن خطيÄتي  اأقر بذنبي, وا
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اليوم قد زالâ بزوال عÓقتي مع امللك, فلم 

s اإل اأن اأ�سون مظاهر حياتي, وهذا 
يب≤n علي

ما اأ“ناه م̀`````ن كل قلبي. واإنني معتمدة على 

اأن اأحم̀`````و خيانت̀`````ي املا�سي̀`````ة بوفائي املقبل, 

فا�سرتّدين اإليك. واإنني �ساأعمل جهدي على 

ا�ستع̀`````ادة عط∞ النا�̀`````س بحياتي معك, بعد 

 لنف�سا› عن̀`````كz. وهكذا 
ّ
اأن نقم̀`````وا عل̀`````ي

بعد خم�̀`````س �سن̀`````وات من احل̀`````ب ال�سايف, 

اأخلâ مكانها ملحظيات ج̀`````دد للملك. ففي 

م�سيات من �سنة 1757 �سèّ البÓط  بع†س الأ

بح̀`````دç ⁄ يك̀`````ن يف احل�سبان. ه̀`````و اأن اأحد 

احلرا�̀`````س }دامي̀`````انz يعتدي عل̀`````ى امللك... 

داميان Pل̀`````ك املتع�سب املéنون يطعن امللك 

 ...ñاö�ر... وخّيم الوجوم وتعا¤ ال`````̀éبخن

ثم نقل لوي`�س اخلام`�س ع�ö اإ¤ Zرفته وهو 

يردد: }يا لل�سفاì! لقد قتلني..!z. وراì امللك 

يÄن كاملحت†öي̀`````ن... اإنه يخاف املوت ويرى 

�سبحه حمدقاk ب̀`````ه... بينما املركيزة املرتوكة 

�سفل Œه�س وتتلّوى يف قب†سة  يف الطاب≤ الأ

الدوار املحموم... وما لب̀`````å امللك اأن �سفي 

أيام على هذه الفاجعة,  “اماk بعد مرور ثÓثة ا

أيام بعد �سفائه, فكان  �سى لزمه عدة ا لكن الأ

 ,íأ�س̀`````ه: اجل�سد �سحي يقول م�س̀`````رياk على را

ولك̀`````ن هذا عليل, وحمال اأن ي�سفى. وق�سده 

أو اإ¤  يف Pل̀`````ك التلميí اإ¤ خوفه من املوت ا

أ ينقلب عليه  قلقه من حالة ال�سعب الذي بدا

وخا�س̀`````ة بعد الهزمي̀`````ة الع�سكرية التي ُمني 

ول  به̀`````ا يف معركة رو�سباñ ي̀`````وم 5 ت�öين الأ

1757 عل̀`````ى يد الربو�سي̀`````ني, وهذا ما جعل 

مرباWور الربو�سي فريدريك الثاين يطل≤  الإ

على كلبه ا�سم }بومبادورz. بعد هذه الهزمية 

 âسقط� mس�Bوكل م̀`````ا ح�سل مع امللك م̀`````ن ما

�سها ي†سي≤  nفnأ ن املركي̀`````زة مري†سة حيå ب̀`````دا

ب�سب̀`````ب اإ�سابتها بنزل̀`````ة تنف�سية. ول“†سي 

أيام حتى تعود اإليها قواها, فتطلب النتقال  ا

دباء والفنانون يتبارون  اإ¤ فر�س̀`````اي. فاإPا الأ

ن نظرتهم  يف تهنÄتها دون كل النا�س, Pلك لأ

فيها ل تتعدى عطفه̀`````ا عليهم اإ¤ اأخÓقها 

و�سيا�ستها, وعبثها باأموال اخلزينة, وتاأثريها 

ال�سلب̀`````ي على املل̀`````ك ال̀`````ذي اأدى اإ¤ اإحلاق 

الهزمية بéي�سه, واإ¤ �سياع كل امل�ستعمرات 

هوائها  الفرن�سية يف الهند وكن̀`````دا اإر�ساءk لأ

 .kال�سخ�سي̀`````ة. لكن �سفاءه̀`````ا ⁄ يكن اإل وهما

فاإPا بها ت�ساÜ من جديد وت�سعر. هذه املرة, 

اأن ل م̀`````رّد حلك̀`````م اˆ. وراì امللك يعودها 

تباع̀`````اk. ويف ليل اخلام�س ع�̀`````ö من ني�سان 

1764 تهي̀`````اأت وWلبâ م�ساهدة زوجها. Zري 

اأن ه̀`````ذا ⁄ ياأبه بروؤيتها عل̀`````ى فرا�س املوت, 

أنه مري†س... واأWل  فرف†̀`````س الطلب مدعياk ا

الفé̀`````ر حزيناk على فر�ساي... هو فéر عيد 

ال�سعانني, عيد الفرì والطفولة... ما اأجمله 

يام ال�سقاء واإكليkÓ لتوبة اخلاÄWني!  خا“ة لأ
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كان املل̀`````ك ل ي̀`````زال �ساه̀`````راk يف Zرفته يف 

ثناء ترقب,  ح̀`````ني كانâ املركيزة يف تل̀`````ك الأ

بعينني فاترت̀`````ني, ت�سلل ال†سياء اإ¤ Zرفتها. 

وكانâ قد كتبâ و�سيتها, واأدلâ اإ¤ معاونها 

}كولنz بكل التعليمات حول Wريقة دفنها. 

 â`````̀ويف ال�ساع̀`````ة ال�سابع̀`````ة والن�س̀`````∞ وجل

عتب̀`````ة العا⁄ املéه̀`````ول تارك̀`````ةk وراءها اثنتني 

أربع̀`````ني �سنة من حÓوة الدني̀`````ا ومرارتها.  وا

باء  Bبو�سيتها قرر دفنها يف كني�سة ال kÓ`````̀وعم

ألك�سندرين الواقعة يف  الكبو�سيني اإ¤ جانب ا

�ساحة فاندوم بباري�س. ويف ال�سابع ع�ö من 

 ,kني�سان 1764 عن̀`````د ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء

نُق̀`````ل جثمانها اإ¤ املدف̀`````ن الأخري يف موكب 

يف Zاية الب�ساẀ`````ة. وكان الليل يل∞ املكان, 

واملطر ينهم̀`````ر, والعوا�س∞ ته̀`````ب... بينما 

املل̀`````ك على �öفته ينتظ̀`````ر Zري مبال بéنون 

الطبيع̀`````ة... وعندما م̀`````ّر املوكب اجلنائزي 

تبع̀`````ه بنظراته حتى Z̀`````اÜ وراء املنعطفات. 

ثم دل̀`````∞ مثقkÓ اإ¤ Zرفت̀`````ه وPرف دمعتني 

كبريت̀`````ني وه̀`````و يق̀`````ول: }هذا ه̀`````و الواجب 

الوحيد ال̀`````ذي ا�ستطعâ القيام بهz. وخÓل 

مرا�س̀`````م اجلن̀`````ازة التي ⁄ ي�ستط̀`````ع امل�ساركة 

فيه̀`````ا “تم وهو يرن̀`````و اإ¤ املوكب اجلنائزي 

من اإحدى النوافذ قائkÓ: }اإن رحلة املركيزة 

الطويل̀`````ة يواجهها مناñ �سيÅu وWق�س رمادي 

بدي  كالí!!. وهكذا نامâ املركيزة نومها الأ

 âوبهذا انته .zألك�سندرين يف جوار ابنته̀`````ا ا

هذه الق�س̀`````ة الرومان�سية التي كانâ بطلتها 

مدام دو بومبادور خليلة امللك لوي�س اخلام�س 

بدية  Bثر بع̀`````د رحيلها اإ¤ دار الأ ع�ö الذي ا

البحå ع̀`````ن ال�سل̀`````وى ل̀`````دى كونتي�سة }دي 

ب̀`````اريz يف ق�ö تريانون الذي كان قد �سيده 

قامة مع مدام دو بومبادور, وPلك ليقتل  لÓإ

حبه القدمي للمركيزة بحب جديد يداوي به 

أة  قلبه اجلريí.كما وانته̀`````â ق�سة هذه املرا

دب̀`````اء والفنانني Wوال اإقامتها  التي حمâ الأ

 ö�ط امللك الفرن�سي لوي�س اخلام�س عÓبب

الذي وافته املنية يف الع̀`````ام 1774, اأي بعد 

وفاتها بع�ö �سنوات.
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يق̀`````ول جيل دولوز }اإن م�ساألة ال�سداقة وال�سدي≤ توجد يف قلب الفل�سفة 

جابة  ول ميكن معرفة ماهي الفل�سفة من دون عي�س هذه امل�ساألة الغام†سة والإ

.zمر �سعبا عنها حتى لو كان الأ

فلم̀`````اPا ال�سداقة على وجه خا�س?? ه̀`````ل �سب≤ اأن ت�ساءلنا عن ال�سدي≤? 

هم هل  م̀`````ن يكون ال�سدي≤? هل ‰لك اأ�سدقاء? وكي∞ نحدد ال�سدي≤??و الأ

�سب≤ اأن ت�ساءلنا ماهي ال�سداقة من منظور ثقايف اأو من زاوية فكرية??

.ôFGõ÷G -∞∏°T áj’h -»∏YƒH øH áÑ«°ùM á©eÉéH IPÉà°SCG

.¬ª°T ó«°TQ ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG
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ل اأعتقد اأن �سوؤال كهذا قد �سغل تفكرينا, 

أننا ل ‰لك اأي فكرة عنه  اإنه بديهي لدرجة ا

أه  ففكرتنا عن ال�سداقة قد ل تتéاوز ما نقرا

أو املÓéت املبعرثة  دبية ا يف بع†̀`````س الكتب الأ

لكن اأن نعالè ال�سداق̀`````ة من منظور ثقايف, 

أو اأن ن�س̀`````األ ما ال�سداق̀`````ة من زاوية فكرية  ا

اأي اأن تطرì ال�سداقة كاإ�سكال مفاهيمي يف 

اخلطاÜ الفل�سف̀`````ي العربي بال�سكل وبالقوة 

الت̀`````ي Wرحâ به̀`````ا يف اخلط̀`````اÜ الفل�سفي 

الغربي بدءاk من اأفWÓون, اأر�سطو و�سي�öون 

والقدي�س اأوZ�سطني اإ¤  ما�سكولو ومونتاين 

 êن�س̀`````و ودريدا.. هذا ما يكاد يكون خارÓوب

ن  ‹̀`````ال ف†سائنا الفكري والثق̀`````ايف رÃا لأ

أم̀`````ر هام�سي, ورÃا قد  م̀`````ر بالن�سبة لنا ا الأ

 åتبح âفاتن̀`````ا اأن الفل�سف̀`````ة الي̀`````وم اأ�سبح

فيم̀`````ا هو حياتي, يف ما ه̀`````و يومي, ويف ما 

هو هام�سي اأي†سا واأن ال�سداقة اليوم ت�سكل 

�سا�سية. اأحد موا�سيعها الأ

اإن مو�س̀`````وع ال�سداق̀`````ة ي̀`````كاد يغيب يف 

الثقافة العربية واإن وجد فهو ل يتéاوز بع†س 

بيات ال�سعرية التي خ�سها بها  الف�سول والأ

 ßأدب̀`````اء على نحو متفاوت كاجلاح �سعراء وا

وابن املقفع واملتنب̀`````ي واأبي حيان التوحيدي 

الذي اأفرد لها كتاباk خا�ساk بعنوان ال�سداقة 

وال�سدي≤ وهو الذي اأخذناه كنموêP ندر�س 

م̀`````ن خÓله م�سكل̀`````ة ال�سداق̀`````ة يف الفل�سفة 

�سÓمية, فهو ي�سكل ع�سارة عقل  العربية الإ

وانعكا�س لع�ö, اإنه Œ�سيد لثقافة وعقلية 

عا�ستا و�سادتا يف القرن 4ه`/10م, اإP يهمنا 

كي̀`````∞ نظر املéتم̀`````ع له̀`````ذه الرابطة وكي∞ 

فهمها وهل Œ�سدت ك�سلو∑..??

اإن التوحيدي الذي عا�س منعزل ومنفردا 

ن�سان }ل ميكنه اأن يعي�س  اBمن يف اأعماقه اأن الإ

وحده ول ي�ستوي له اأن ياأوي اإ¤ املقابر ولبد 

أ�سب̀`````اÜ بها يحيى وباأعمالها  يعي�س,  له من ا

فبال†̀`````öورة ما يلزمه اأن يعا�̀`````ö النا�س ثم 

بال†öورة ما ي�سري له بهذه املعاي�سة بع†سهم 

�سديق̀`````ا وبع†سهم عدوا وبع†سه̀`````م منافقا, 

وبع†سهم نافعا وبع†سهم �سارا ثم  بال†öورة 

يéب عليه اأن يقابل كل واحد منهم Ãا يكون 

أو فتوة اأو ‚دة  له مرد م̀`````ن دين اأو عق̀`````ل ا

وي�ستفيد }هوz  من Pلك كله ما يكون خا�سا 

به وعائ̀`````دا عليه بح�سن العقبى عليه اإما يف 

(1)
.zجل Bالعاجل واإما يف ال

ن�سان مدين بطبعه  وم̀`````ا يوؤكد Pلك اأن الإ

ول ميكنه العي�س Ãعزل عن اجلماعة, وكاأن 

الطبيعة هيÄته للحياة الجتماعية اأكرث من اأي 

�س̀`````يء اBخر فهول ميكن اأن يعي�س اإل ‹تمعا  

اإنه دائما ع†سو يف جمعية ما بحاجة اإ¤ اأن 

أبناء جن�سه ويوؤثرون  يتفاعل مع Zريه  يوؤثر يف ا

لم ب�سكل  Bمال وال Bفيه, يحبهم وي�ساركهم ال

ن�سان  يéعل كل ما بينهم م�سرتكاk وم�ساعاk فالإ
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ي�سكن اإ¤ Zريه من النا�س  

ياأن�س بهم  فتذهب بذلك 

ني�س  وح�سته من هنا كان الأ

وهو  للموؤان�س   مرادف̀`````ا 

ي�سدق على كل من مييل 

وينزع للحياة الجتماعية, 

ب�سحب̀`````ة Zريه  فياأن�̀`````س 

 ìويفر أبن̀`````اء جن�سه  ا من 

وه̀`````و  Ãعا�öته̀`````م, 

عÓقات  يوؤ�س�̀`````س  بذلك 

وحول  متينة,  اجتماعية 

ه̀`````ذه الفكرة كت̀`````ب ابن 

خلدون فقال:}اإن التاريخ 

الجتم̀`````اع  ع̀`````ن  خ̀`````رب 

ن�ساين الذي هو عمران  الإ

الع̀`````ا⁄, وم̀`````ا يعر�س لطبيعة Pل̀`````ك العمران 

, م̀`````ن هنا كان 
(2)

z..ن�سBم̀`````ن التوح�̀`````س والتا

ن�س̀`````ان ياأن�س بغريه وبالع�سرية  ويبحå عن  الإ

�سبل التعاي�س معه̀`````م  وكان التعاي�س �öورة 

�سخا�̀`````س تاألي∞  ي�ستطيع م̀`````ن خÓله̀`````ا الأ

‹تمع ي�سريون فيه ع†سواk واحداk. وهذا ما 

 âيوؤك̀`````د اأن ال�سداقة (مو�سوع حديثنا) لي�س

ال̀`````ذي نتخيله  مو�سوع̀`````ا �سخ�سيا بال�سكل 

فدوره̀`````ا ل ينح�ö على امل�ستوى الأخÓقي 

للف̀`````رد وللéماعة, بل يتéاوز Pلك للم�ستوى 

ال�سيا�سي يف املدينة املوؤلفة من هذا التéمع 

الب�öي فهي }اختيار حر للعي�س معا  وهذا 

الختيار هو ال̀`````ذي ي�سكل التéمع ال�سيا�سي  

 (3)
.zللمدينة

و ل يختل̀`````∞ اأر�سطو ع̀`````ن التوحيدي يف 

اعتب̀`````ار ال�سداقة ف†سيل̀`````ة �öورية للحياة 

ن�سان ناق�س  أو امل�سرتك̀`````ة }فالإ اجلماعي̀`````ة ا

 ‡̀`````ا يعني اأن 
(4)

zباحلاج̀`````ة, تام بالطل̀`````ب

ن�س̀`````ان ناق�س ول يتحق≤ ل̀`````ه الكمال اإل  الإ

خرين, واأن اإن�سانية  Bباإ–اده والتحامه مع ال

أو تكون اإل  ن�س̀`````ان ل ميك̀`````ن اأن تتحق̀`````≤ ا الإ

بالجتماع. اأي اإن الجتماع  لي�س Zاية Pاته 

بل و�سيلة لكماله و�سعادته. وملا كانâ �سعادة 
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ن�سان تزيد وتنق�س Ãقدار م�ساركة الغري  الإ

خر  Bمعنا بالŒ قةÓال�سداق̀`````ة كع âله, كان

�öوري̀`````ة, وهي تنتقل م̀`````ن م�ستوى العÓقة 

بني �سخ�سني, اإ¤ م�ستوى العÓقة بني اأفراد 

�̀`````öة, اإ¤ العÓقة بني اأفراد املدينة ككل,  الأ

مولدة بذلك نوعاk من الوفاق الجتماعي..

 kكبريا kولقد �سغل مو�سوع ال�سداقة حيزا

من تفكري التوحيدي, الذي كان مدفوعاk بحكم 

مزاج̀`````ه وتركيبته النف�سية وXروفه املعي�سية 

لي̀`````ات الجتماعي̀`````ة كفقدان  Bم̀`````ن جهة, وال

من والفقر, والف�سل يف احلياة الجتماعية  الأ

من جه̀`````ة ثانية للبحå عنها, فعندما ي�ستبد 

ن�س̀`````ان هذا ال�سعور الكÄيب بانعزاله تربز  بالإ

نâ �سديقا  أو لÓأ حاجته املا�سة لذات اأخرى ا

 kسادقا� kيتوحد مع̀`````ه وينعك�س في̀`````ه انعكا�سا

يوؤكد وجوده, ومن هنا ت�ساءل التوحيدي عن 

خرين  Bاته وعند الP ال�سداقة وفت�س عنها يف

وحملâ لنا اإجاباته �سورة حية ملéتمع القرن 

ن�سانية يف  4ه` يف عÓقات̀`````ه الجتماعية والإ

أ�سكالها امل†سطربة. ا

لق̀`````د كان اهتمام التوحي̀`````دي Ãو�سوع 

ن�سان يف حماولة لفهمه  ال�سداقة اهتماما بالإ

ن�سان من  أ الإ أن̀`````ه: }ا�ستق̀`````را وميك̀`````ن القول ا

ن�سان من عÓقته  أ�سكل عليه الإ خÓل Pاته, وا

 فلم يكن اهتمامه بها 
(5)

zخرين Bاملت�سعبة بال

أنواعها, واإ‰ا  �سادة بها و–ديد ا من باÜ الإ

من باÜ الت�س̀`````اوؤل عن  وجوده̀`````ا واإمكانية 

–ققها على اأر�س الواقع.

 êالر�سال̀`````ة اأن تعك�س مزا â`````̀وا�ستطاع

التوحيدي ونوازع̀`````ه الوجدانية والعاWفية, 

وتر�س̀`````د �س̀`````وراk حي̀`````ة للمéتم̀`````ع واأحواله 

يتعل̀`````≤  م̀`````ا  كل   â`````̀سمل�  Pاإ املتناق†س̀`````ة, 

}بال�سداق̀`````ة وال�سدي≤ وم̀`````ا يت�سل بالوفاق 

واخلÓف والهé̀`````ر وال�سلة والعبå والر�سا 

خÓ�س والرياء والنفاق واحليلة  وامل̀`````ذق والإ

 .
(6)

zواخلداع وال�ستقامة واللتواء والعتذار

واإPا كان̀`````â يف عمومه̀`````ا ل توؤمن بال�سداقة 

 Üاéبيعي, كونه ا�ستW وال�سدي≤ فاإن هذا اأمر

فيه̀`````ا لطبيعته وŒاربه وما مر به من وقائع 

 kالر�سالة تعبريا â`````̀لك كانP جل واأحداç ولأ

�سادقاk عن جانبه الوجداين والعاWفي وخري 

دال عل̀`````ى تلك احلالة الت̀`````ي األ∞ فيها هذه 

أّنا  �سط̀`````ر اإP يقول: }ومن العéب والبديع ا الأ

كتبنا هذه احلروف عل̀`````ى ما يف النف�س من 

�س∞ واحل�̀`````öة والغيß والكمد  احلرق والأ

 kاPلك ⁄ يكن �ساP وه̀`````و يف كل ,
(7)

z..والومد

يف روؤاه عن مفاهيم ع�öه.

أ تاأليفها يف �سن ال�سباÜ وبي†سها  وقد بدا

يف اأواخر حياته حيå كان يعاين من متاعب 

ال�سيخوخة والغربة و�سظ∞ العي�س لهذا نلم�س 

يف الر�سال̀`````ة وب�سكل خا�س يف مقدمتها نربة 

ت�ساوؤمي̀`````ة نابعة من روì كÄيبة ق†سâ حياتها 
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ل Œ̀`````د }�سديقا flل�س̀`````ا و�ساحبا �سفيقا 

فاأم�سى Zريب احل̀`````ال Zريب اللفZ ßريب 

النحل̀`````ة, Zريب اخلل̀`````≤, م�ستاأن�سا بالوح�سة 

قانع̀`````ا بالوح̀`````دة, معتادا لل�سم̀`````â, ‹تنفا 

Pى, يائ�سا من جميع  على احلرية حمتمÓ الأ

, ‡ا دفع̀`````ه اإ¤ اإنكار ال�سداقة 
(8)

zمن ترى

 kفهومه̀`````ا املثا› كما حدده اأر�سطو, معترباÃ

ني�س والندمي وما  اأن ال�سدي≤ وال�ساحب والأ

�سابه Pلك, اأ‰اWا نادرا ما تتé�سد على اأر�س 

الواقع يف �سخ�سيات حم�سو�سة.

اإن ال�سداق̀`````ة عÓق̀`````ة عط̀`````∞ وحمب̀`````ة 

�سخا�س تتاأ�س�س على الختيار  ومودة بني الأ

والتف†سي̀`````ل منبعها التعاẀ`````∞ وامل�ساركة يف 

لفة, ويعتربها  امليولت, وعمادها امل�ساواة والأ

التوحي̀`````دي }عاWف̀`````ة ا�سطفائي̀`````ة وف†سيلة 

اإن�ساني̀`````ة ي�سعب –قيقها يف الغالب..و هي 

مرتبطة ب�سمي̀`````م احلي̀`````اة ال�سعورية تتفرع 

عنها جملة من الف†سائل اخللقية وال�سلوكية 

ت†سمن لها البقاء والنماء }كالع�öة واملوؤاخاة 

لفة وما يلح≤ بها من الرعاية واحلفا®  والأ

والوف̀`````اء وامل�ساع̀`````دة والن�سيح̀`````ة والب̀`````ذل 

(9)
.zواملوا�ساة واجلود والكرم

وال�سداق̀`````ة عÓقة تت̀`````م يف اإWار كل ما 

ميك̀`````ن و�سف̀`````ه }باملتب̀`````ادلz اأي يف اإWار من 

املعرفة املتبادلة, الحرتام املتبادل, العاWفة 

املتبادل̀`````ة, القبول املتبادل, ال̀`````ولء املتبادل 

اأخذين بعني العتب̀`````ار اأن التبادل هنا يكون 

خر ومنفعته قبل  Bالطرف ال íم̀`````ن اأجل �سال

 kمنفع̀`````ة النف�س فال�سدي≤ يطل̀`````ب لذاته اأول

وقب̀`````ل كل �س̀`````يء وبهذا ل ميك̀`````ن اأن توجد 

ال�سداقة اإل ‹تمعة مع Zريها من الف†سائل  

ن�سانية. الأخÓقية والإ

ويك�س∞ التوحيدي عن ماهية ال�سداقة 

فيعتربها رابطة عامة ورئي�سية تتميز بطابع 

الختيار ال�سخ�س̀`````ي املق�سور على �سخ�س 

مع̀`````ني دون Z̀`````ريه  اأي اإن ال�سدي̀`````≤ ينتقى 

خرين ومييز م̀`````ن دون باعå اإنه  Bمن بني ال

فهو اختيار عفوي ل�سخ�س ننطل≤ واإياه من 

هداف نف�سها ننفعل معا لنف�س الهتمامات  الأ

ونعمل معا باحلما�س̀`````ة نف�سها فهي تقت†سي 

}‡ازجة نف�سي̀`````ة و�سداقة عقلية وم�ساعدة 

Wبيعية وموات̀`````اة خلقية حتى اإPا ما ا–دت 

ربعة اأوجدت الثقة املتبادلة  هذه العنا�ö الأ

التي تخل≤ بدوره̀`````ا Wماأنينة و�سكونا ثابتني 

(10)
.zلي†سعفان ول يحولن مع الدهر

به̀`````ذا يك̀`````ون التفاهم وتب̀`````ادل الثقة يف 

ال�سداق̀`````ة هما ثمرتا تواف≤ Wبيعي.. كذلك 

 kوا�ستعدادا kنف�سي̀`````ا kماZوتنا kتقت†س̀`````ي توافقا

روحي̀`````ا فهي ح�سب̀`````ه ل تك̀`````ون اإل بامل�ساكلة 

والت�ساب̀`````ه فال�سداقة الت̀`````ي ل تتاأ�س�س على 

امل�ساكلة تك̀`````ون �سداقة عر�سية, لغر�س من 

Zرا�̀`````س تزول عن̀`````د انق†سائه وت†سمحل,  الأ
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ومع Pل̀`````ك فهي ت�ستلزم نوع̀`````ا من اخلÓف 

�öيطة اأن ل يكون خÓف ال†سد لل†سد, بل 

خÓف ال�سكل لل�س̀`````كل وهو خÓف �سطحي 

عر�سي بعيد عن جوهر ال�سداقة }فال�سدي≤ 

كالرقع̀`````ة يف الثوÜ  فاإن كان م�ساكÓ ⁄ ينب 

عن̀`````ه الّط̀`````رف, واإن كان Zري م�س̀`````اكل كان 

(11)
.zìالف†سو

أو النف�سني  ال�سداق̀`````ة ت�سهر الروح̀`````ني ا

معاk و“زجهم̀`````ا ب�سكل تنمحي معه كل معا⁄ 

الختÓف, فتتحد بذلك اإرادتهما وتتÓ�سى 

 Óاإرادة واحدة  ف íيف بع†سها البع†س لت�سب

ترت∑ ‹̀`````ال للخ�سو�سية بينهما, اإنه ا–اد 

أ�سب̀`````ه بروì واحدة  كام̀`````ل يéعل ال�سديقني ا

يف ج�سدين, فتك̀`````ون ال�سداقة ثمرة ارتباط 

أ�سبه  روحي Zري حمدد بزم̀`````ان اأو مكان اإنه ا

أو Pاتني Œتمعان  ما يكون با–اد روح̀`````ني ا

�سدف̀`````ة, تتعرف̀`````ان على بع†سهم̀`````ا, ÓŒن 

بع†سهما ولكنهما تظÓن حرتني, وهو املعنى 

نف�سه الذي اأكده اأر�سطو يف قوله: }ال�سدي≤ 

(12)
.z∑ريZ أنه بال�سخ�س هو اأنâ اإل ا

وال�سداق̀`````ة احلقيقية هي �سيء خري يف 

Pات̀`````ه يهب فيه̀`````ا ال�سدي≤ نف�س̀`````ه ل�سديقه 

كامZ Óري ‹̀`````زاأ فÓ يبقى له �سيء للق�سمة 

فال�سدي≤ م̀`````ن كان بكله لك, وكانâ اأق�سى 

Zايات ال�سداقة من �س̀`````اركك بنف�سه وماله 

Bث̀`````ر∑ على من �سوا∑  لغ̀`````ري �سبب اأو Zاية وا

 kاÄال�سداقة �سي âايته, وهنا كانZ âاأن âفكن

 kتفاق.. وملا كان معروفا اأكرث من ال–اد والإ

أو لنف�سه,  ن�سان لذات̀`````ه ا لدين̀`````ا اأن حمب̀`````ة الإ

لتزيد عندما يقدم على فعل ح�سن لنف�سه, 

أو �سعور بالمتنان  ول يكلفه Pل̀`````ك اأي �سكر ا

أنه يف  ال�سداقة  والعرف̀`````ان وجب اأن ندر∑ ا

احلقيقي̀`````ة ل ميك̀`````ن اأن نع̀`````رث عل̀`````ى معاين 

الكلمات, التي تدل على التمييز بني ال�سدي≤ 

ل̀`````زام والف†سل  و�سديق̀`````ه مثل الرج̀`````اء والإ

 í`````̀ن كل �س̀`````يء اأ�سب وال�سك̀`````ر والعرف̀`````ان.لأ

رادات  م�س̀`````رتكا بينهما, فقد ا�س̀`````رتكا يف الإ

راء. وامليولت والرZبات ويف  Bف̀`````كار وال والأ

ن�سان  احلي̀`````اة اأي†سا. من هنا كانâ عÓقة الإ

الفا�س̀`````ل ب�سديقه م�سابه̀`````ة لعÓقته بذاته. 

وبه̀`````ذا املعنى يكون ال�سدي̀`````≤ �سخ�سا اBخر 

ه̀`````و اأنâ وهذا ما ي�سري اإلي̀`````ه التوحيدي يف 

قوله: }بÄ�س ال�سدي≤ �سدي≤ –تاê معه اإ¤ 

املداراة وبÄ�س ال�سدي≤ �سدي≤ –تاê اإ¤ اأن 

أPك̀`````رين يف دعائك وبÄ�س ال�سدي≤  تقول له ا

 (13)
.zك اإ¤ العتذارÄéسدي≤ يل�

ويوؤكد التوحيدي م̀`````ا Pهب اإليه اأر�سطو 

حينما اعترب ال�سداقة  ف†سيلة اأخÓقية, ل 

فراد الفا�سلني اأو  ميكن اأن تن�س̀`````اأ اإل بني الأ

 íالذين ي�سرتكون يف الف†سيلة.. وبذلك ت�سب

أ  العÓق̀`````ات الجتماعية موؤ�س�س̀`````ة على مبدا

الف†سيلة فتéمعهم املحب̀`````ة وتزول عوار�س 
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اخل̀`````Óف ومتى حدP çلك لن يحتاê النا�س 

اإ¤ العدال̀`````ة, وعندم̀`````ا تتحق̀`````≤ العدالة يف 

املéتم̀`````ع ت�سبí ال�سداقة نعمة وف†سkÓ واإPا 

 Óن�سان ل ي�ستطيع اأن يعي�س وحيدا ب كان الإ

اأ�سدق̀`````اء, فÓ بد اأن ل يبال≠ يف عددهم كي 

نه لي�س يف مقدوره بل ي�ستحيل  ل يفقدهم, لأ

علي̀`````ه اأن ي̀`````وزع قلب̀`````ه بينه̀`````م, ول ي�ستطيع 

اختبارهم كلهم, فال�سداقة احلقيقية تعني 

�سح̀`````اÜ ل كرثتهم, وعليه من امتلك  قلة الأ

اأ�سدقاء كثريين يف الواقع ل �سدي≤ له, وقد 

قيل لفيل�سوف }من –ب اأن ت�سادق?  فقال: 

أم̀`````ا يف الده̀`````ر ال�سالí فاحلبي̀`````ب اللبيب  ا

ديب, فاإنك ت�ستفيد من ح�سبه كرما ومن  الأ

أم̀`````ا يف الزمان  أيا, وا أدب̀`````ه علما وم̀`````ن لبه را ا

ال�س̀`````وء فاأر�س باملكا�ö الذي يعطيك بع†سه 

باحلياء وبع†سه بالنفاق وميتعك Xاهره واإن 

�س̀`````اء∑ باWنه ولكل زم̀`````ان حكم ولكل Xهر 

 (14)
.zعكم

وهذا يثب̀`````â اأن النا�س عل̀`````ى اختÓفهم 

وتباينهم يف حاجة دائم̀`````ة للéماعة, للغري, 

لل�سدي̀`````≤ Pل̀`````ك اأن الوحدة املطلق̀`````ة تلغي 

ال�سداقة التي هي م�سرتكة ووحدة جماعية 

وتعب̀`````ري ع̀`````ن }اإمكاني̀`````ة العي�س مع̀`````اz. ويف 

�سي̀`````اق احلديå عن ال�سداقة –دائماk- ‚د 

 kالفاfl أيا التوحيدي يف مو�سع اBخر يتبنى را

بعيداk عن النظرة املعيارية, فهو ملا يتكلم عن 

ال�سداقة ي†سع لها �öوWاk ي�ستحيل توفرها 

 kاد ال�سدي≤ اأمرا`````̀éعل اإمكاني̀`````ة اإيéا ي`````̀‡

نادراk اإP يذكر �س̀`````وؤال لفيل�سوف:}من اأWول 

النا�س �سف̀`````را?? فقال: م̀`````ن �سافر يف Wلب 

(15)
.z≥ال�سدي

ويعود التوحي̀`````دي ملناق�سة عبارة اأر�سطو 

 z∑ريZ أنه بال�سخ�س }ال�سدي≤ هو اأنâ اإل ا

فريى اأن هذا التعري∞ قد تطلب اإيéاد نوع 

م̀`````ن التواف̀`````≤ والتناZم النف�س̀`````ي  واإن توفر 

�سيء من هذا التواف≤ يحق≤ ال�سداقة, واإن 

تعذر Pل̀`````ك كان اخلÓف والهéر, ‡ا يعني 

أ�سا�س تبنى  اأن التناZ̀`````م والتواف≤ النف�س̀`````ي ا

علي̀`````ه ال�سداقة وهذا ال�̀`````öط نف�سه ينفي 

ن  وجوده̀`````ا ويéع̀`````ل –ققه̀`````ا م�ستحيÓ, لأ

خري̀`````ن قلما يحدç وهذا ما  Bالتواف≤ مع ال

توؤكده التéارÜ الجتماعية..

ن�سان جبل من  اإP يوؤك̀`````د التوحيدي اأن الإ

Wبائ̀`````ع flتلفة وهذا ما يéعل̀`````ه ينقلب من 

حال اإ¤ حال في�سب̀`````í من ال�سعوبة Ãكان 

اأن يحق̀`````≤ هذا الن�سéام والتواف≤ مع نف�سه 

م̀`````ر بينه وب̀`````ني الغري..!!  فكي̀`````∞ اإPا كان الأ

}فكل واحد flتل̀`````∞ Ãزاجه وخلقه وWبعه 

و�سكله ونظره وفكره وعادته فالنا�س يف اأ�سل 

حياتهم وبدء خلقهم ق̀`````د افرتقوا ‹تمعني 

واجتمع̀`````وا متفرق̀`````ني واختلف̀`````وا موؤتلف̀`````ني 

متوقدة  واأحا�سي�سه̀`````م  وائتلف̀`````وا flتلف̀`````ني 
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وXنونهم جوالة وعقولهم متفاوتة واأPهانهم 

, اإPاk لي�س هنا∑ 
(16)

zراءه̀`````م �سائحةB عاملة وا

Wبيعة ب�öية واحدة, بل Wبائع متعددة ‡ا 

قرار باأن ال�سداقة لفß بÓ معنى  دفع̀`````ه لÓإ

ومعنى Pل̀`````ك اأن ال�سدي≤ �سيء نادر }ول�سدة 

(17)
.zري موجودZ عزته كاأنه

أر�سط̀`````و يح†ö من جديد  بكلمته  وكاأن ا

�سدق̀`````اء  ⁄ يع̀`````د  أيه̀`````ا الأ Bه, ا التاأ�سي�سي̀`````ة: }ا

هنا∑ �سدي̀`````≤z حاملة معه̀`````ا منط≤ الندرة 

وال�ستثناء, فكانâ ال�سداقة حمكومة بالندرة 

عÓن عنها ل يتم اإل بالنطÓق من  وكان الإ

�سدقاء  جملة تذكرنا دائما بع̀`````دم وجود الأ

�سحاÜ كون ال�سداقة الكاملة م�ستحيلة  والأ

أن̀`````ه ي�ستحيل على  اإل ب̀`````ني الف†س̀`````Óء, كما ا

ن�س̀`````ان اأن ي�سادق نا�س̀`````ا كثريين. واإن كان  الإ

يف كÓم̀`````ه (اأر�سطو) Œريدي̀`````ا فهو ل ي�سري 

ي عÓمة تدل باأنه قد عانى Œربة معينة  لأ

ن�سان الحتفا® باتزان  ي�سعب معها على الإ

عقله ‡ا يعني اأن, كل ما قاله يبقى معقول, 

راء اأو اجلانب النظري  Bلكن̀`````ه ل يعلو على ال

‡ا ي†سفي على معن̀`````ى ال�سداقة �سيÄا من 

قوال  الفتور. وقد ب̀`````رر التوحيدي جمعه لÓأ

خرى التي توؤكدها  الت̀`````ي تنفي ال�سداقة والأ

ن�سان مدين بالطب̀`````ع وبيان هذا  بقول̀`````ه: }الإ

نه  عان̀`````ة وال�ستعانة, لأ أن̀`````ه لبد له م̀`````ن الإ ا

ليكمل وحده جلمي̀`````ع م�ساحله ول ي�ستقل 

بéميع حوائéه وهذا Xاهر واإPا كان مدنيا 

بالطب̀`````ع فبالواجب ما يعر�̀`````س يف اأ�سعاف 

خذ والعطاء واملéاورة واملحاورة  Pلك من الأ

واملخالط̀`````ة واملعا�öة ما يك̀`````ون �سببا لنظام 

مر ول حمالة اأن  احلال واأن يكون لنت�سار الأ

أ�سباهها مفي†س̀`````ة  بالنا�س اإ¤ جملة  ه̀`````ذه وا

ما نعتهم  هوؤلء الذين روينا نظمهم ونرثهم 

(18)
 .z..وكتبنا جورهم واإن�سافهم

اإن ما يلف̀`````â النتب̀`````اه يف ال�سداقة هو 

أنها ت�سكل ‹ال تع̀`````ارف نقطة التقاء, اإنها  ا

ثابت̀`````ة وم�ستم̀`````رة ولي�س Ãقدورن̀`````ا �öاوؤها 

�سكال هي ل تنكر  فهي ‹انية ب�سكل من الأ

املل̀`````ذات واملنفعة واإن كان̀`````â ت�سعى وتهدف 

اإ¤ �س̀`````يء اBخر, لق̀`````د كان –ليل التوحيدي 

أو  ن�سان ا لل�سداق̀`````ة حماولة لفهم Wبيع̀`````ة الإ

أيا كان موقفه  تلك الطبيعة الب�öية املعقدة وا

من م�ساألة ال�سداق̀`````ة, فاإنه قد ا�ستطاع من 

خÓله̀`````ا –ليل ال�سلو∑ الأخÓقي ونقده يف 

أ�س�س �سليمة. عادة بنائه على ا حماولة لإ

ولرÃ̀`````ا كان التوحيدي م̀`````ن الفÓ�سفة 

 ,âوؤون اإ¤ الرمز, ويكتفون بال�سمéالذين يل

خري  يف بع†س احلالت حينما  يكون هذا الأ

اأح�سن ناقل ومعرب ع̀`````ن حقيقة معينة تاأبى 

الظه̀`````ور علنا وبهذا املعن̀`````ى اعترب كتابه يف 

ال�سداقة:}..�س̀`````وؤال عميقا, و�سمتا من نوع 

خا�س, ير�سم من خÓل̀`````ه مÓمí العÓقات 
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ن�ساني̀`````ة يف القرن 4ه` يف  الجتماعي̀`````ة والإ

(19)
.zسورها امل†سطربة�

اأي نعم.. اإن منحى الكتاÜ مييل اإ¤ عدم 

العرتاف بوجود ال�سداقة وهو ميثل نظرة 

مت�سائمة وموقفاk جامعاk بني الياأ�س والتمرد. 

أنه ياأ�س ناœ عن اإح�سا�س عمي≤ بالغربة  اإل ا

الجتماعية و�سيتط̀`````ور هذا ال�سعور ويتعم≤ 

 ßاإح�سا�س̀`````ا بغربة وجودية تيق íاأكرث لي�سب

خÓله̀`````ا اإح�سا�س التوحي̀`````دي بالذنب ومن 

أدار وجهه اإ¤ ملكوت  عم≤ اإح�سا�سه بالذنب ا

ن�س ليéد يف القرÜ من  اˆ Wالب̀`````ا عنده الأ

اˆ نوعاk م̀`````ن الطماأنينة ورÃا �سداقة من 

ن̀`````وع اBخر فانظ̀`````ر اإليه حني يق̀`````ول: }اأوحى 

أنبيائه معا�ö املتوجهني اإّ›  اˆ اإ¤ بع†̀`````س ا

ملحبتي ما �öكم م̀`````ن عاداكم اإPا كنâ لكم 

�سلما وما �öكم ما فاتكم من الدنيا اإPا كان 

لكم حظا, كي∞ يفتقر من اأكون حظه وكي∞ 

أني�س̀`````ه وكي∞ يذل من  ي�ستوح�̀`````س من اأكون ا

(20)
.zاأكون عونه

أن̀`````ه يوؤ�س�س لعÓق̀`````ة �سداقة مع اˆ   وكا

ف̀`````اإPا كانâ �سداقتنا ملا يحي̀`````§ بنا ت�سعرنا 

Ãعن̀`````ى اجلم̀`````ال, وكانâ �سداقتن̀`````ا للنا�س 

ت�سعرن̀`````ا Ãعنى الق̀`````وة, ف̀`````اإن �سداقتنا ˆ 

ت�سعرنا Ãعنى احل≤.

ن�سان  لقد كانZ âربة التوحيدي Zربة الإ

ح�سا�س بالغربة عامل  أبناء جن�س̀`````ه, والإ بني ا

أ�سا�سي ينبه اإ¤ عدم التوازن بينه وبني نف�سه  ا

أم̀`````ا اإPا تواف≤ الوعي  وبين̀`````ه وبني ‹تمعه, ا

الذاتي مع الوع̀`````ي الجتماعي فهو ال�سعور 

خرين وهذا  Bاوبة مع ال�سعور بالéبالذات املت

أنه اجتماعي يف عم≤ Wبيعته,  ما ي�سهد على ا

يعي�س يف ‹تمعه ويعاي�سه وهذا ما ت†سمنه 

نا بذلك على عزلتها. ال�سداقة, فتتغلب الأ

⁄ يختل̀`````∞ مفهوم التوحي̀`````دي لل�سداقة 

كثرياk عن مفهوم معا�öيه, فهو ملا يتكلم عن 

ندرة ال�سداقة يلتق̀`````ي مع اإخوان ال�سفا يف 

خوة و�سفاء  اعتبارهم ال�سداقة نوعا من الأ

امل̀`````ودة يف عمومه̀`````ا ل تتحق≤ عن̀`````د عامة 

ن �سداقتهم  النا�س بل يف جماعتهم فق§ }لأ

خارجة من Pاتهم وPلك اأن كل �سداقة تكون 

ل�سب̀`````ب ما.. اإل �سداقة اإخوان ال�سفاء, فاإن 

�سداقته̀`````م قرابة رحم, ورحمه̀`````م اأن يعي�س 

بع†سه̀`````م لبع†س ويرç بع†سه̀`````م بع†س Pلك 

أنهم نف�س واحدة يف  أنهم يرون ويعتق̀`````دون ا ا

ج�ساد  اأج�ساد متفرقة, فكيفما تغريت حال الأ

(21)
.zبحقيقتها فالنف�س ل تتغري ول تتبدل

اإن ال�سداقة  نف�س �سادقة تعرف معنى 

اأن –ب حبا هادئا, تع̀`````رف معنى اأن تكون 

حمÓ لثقة الغري, تعرف كي∞ ترو�س نف�سها 

عل̀`````ى معرف̀`````ة الوفاء واللتزام ب̀`````ه بقدر ما 

ت�ستطيع.

واملÓح̀`````ß اأن اإخوان ال�سفاء قد نظروا 
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لل�سداق̀`````ة من زاوي̀`````ة اأخÓقية دينية فهم ل 

�سدقاء لغري معنى اإل ˆ, اإ�سافة  يعنون بالأ

اإ¤ ربطها بالن�سيحة Ãعناها الديني كفر�س 

أو كتنبيه  فهم يوؤمنون اأن }لي�س من جماعة  ا

أُمور الدين  يéتمعون على املعاونة يف اأمر من ا

أ�سد من ن�سيح̀`````ة بع†سهم لبع†س,  والدني̀`````ا ا

ول اأح�س̀`````ن من معاملة اإخوان ال�سفاء: Pلك 

أنه ل يتم  اأن كل واح̀`````د منهم يرى ويعتق̀`````د ا

له ما يري̀`````ده من اإعÓء الدي̀`````ن اإل Ãعاونة 

خيه ما  اأخيه وكل واحد منهم يريد ويحب لأ

يحب ويريد لنف�سه, وكذلك يكره له ما يكره 

, وبهذا  فهم يخ†سعون ال�سداقة 
(22)

zلنف�سه

...ö�قي̀`````ة متعالية كاخل̀`````ري والÓلقي̀`````م اأخ

خوة الدينية,  اإنها �سداقة تكت�سي Wاب̀`````ع الأ

 ìوترتب̀`````§ بالواجب الدين̀`````ي اأكرث ‡ا تطر

كف†سيل̀`````ة مدنية ب�سكل خا�س, اإP من واجب 

املوؤمن }اأن ل يك̀`````ذÜ..ول يخدع ول ينخدع 

وين�س̀`````í ول يخ̀`````ون ويث≤ ول يته̀`````م ويتودد 

ول يتحا�سد ويتح̀`````اÜ ول يتباZ†س ويواف≤ 

ول يخال∞ ويتف̀`````≤ ول يختل∞..يتعاون على 

�سدقاء)  خوان الأ �سìÓ الدين ويكون̀`````وا (الأ

كرجل واحد ونف�س واح̀`````دة تتكافاأ دماوؤهم 

 (23)
.zواأموالهم

�سÓمي يف  وبه̀`````ذا يت†سí اأن اخلطاÜ الإ

عمومه يتكلم عن عÓقة املوؤمن باأخيه املوؤمن 

ل ع̀`````ن عÓق̀`````ة ال�سدي≤ ب�سديق̀`````ه اأو عن 

عÓقة ال�سداقة ب�س̀`````كل عام, فمفهوم هذه 

 kاأو مغيبا kائباZ قة مدنية مازالÓالرابطة كع

 âالذي ا�ستطاع â`````̀عن خطابنا, ففي الوق

في̀`````ه الفل�سف̀`````ات الك̀`````ربى رب̀`````§ مو�س̀`````وع 

ال�سداقة بالعقل, والعدالة وال�سيا�سة وحتى 

الدميقراWي̀`````ة ل تزال ه̀`````ذه النقاط مبهمة 

ومغيب̀`````ة يف خطاباتنا ولعّل ال�سبب يكمن يف 

�س̀`````Óم اهتم اأكرث بعÓق̀`````ة العبد بربه  اأن الإ

أل̀`````ة العبودية ˆ وعÓقة العبد بغريه  اأي م�سا

خوة  أو الأ خ̀`````وة يف اˆ ا �سمن ما يعرف بالأ

الديني̀`````ة, ‡ا ح�ö ال�سداقة كقيمة مدنية 

يف حدود الهام�س. 

أم̀`````ا التوحيدي فقد نظر اإ¤ ال�سداقة  وا

من منظور اأخÓقي عملي, و⁄ تكن مرجعيته 

يف Pل̀`````ك مرجعي̀`````ة دينية لهوتي̀`````ة حم†سة 

أدبي̀`````ة, فقد رب§  بق̀`````در ما كان̀`````â فل�سفية ا

ب̀`````ني حب الذات وحب الغ̀`````ري ورب§ الثنني 

بال�سداقة حينم̀`````ا قال اإن ال�سدي≤ هو اBخر 

اأنâ ومن هنا تطرì م�ساألة العÓقة بني حب 

نا يف املفهوم العام  الذات وحب الغ̀`````ري اإP الأ

واملت̀`````داول للحب تتéرد م̀`````ن Pاتيتها لتن�سد 

أنا  خ̀`````ر, ولي�س ال�سدي̀`````≤ �سوى ا Bأو ال الغري ا

أبعد ما تكون  اBخر. وهكذا تكون هذه املحبة ا

عن التعا› والتمركز الذاتي كونها تعرب عن 

عÓقة تقت�ö كل امل�سافات بني الذوات.

اإن ال�سداقة التي }كانâ ف†سيلة اأو على 
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 âتراجع ,
(24)

zبالف†سيل̀`````ة قل م�سحوب̀`````ة  الأ

يف ع�öن̀`````ا احلديå فاق̀`````دة بذلك اأهميتها 

القدمية, واإPا انعدمâ ال�سداقة يف املéتمع 

الي̀`````وم فÓ �سك اأن ال�سبب ه̀`````و عدم تف�سري 

أبعاد  معنى ال�سداقة, وما يتوق∞ عليها من ا

ن�سان من التعرف على هويته  روحية “كن الإ

ن�ساني̀`````ة و“نحه ‹ال يتé̀`````اوز فيه ومن  الإ

ن�سان لي�̀`````س يف مقدوره  خÓل̀`````ه Pاتيته, فالإ

نه  خرين لأ Bاوز فرديته اإل بالتحامه مع الŒ

ألف̀`````ة وتوا�سل وبهذا  يف جوه̀`````ره وWبيعته ا

 kÓاملعنى تك̀`````ون ال�سداقة يف جوهرها توا�س

نا بالغري  وجدانياk علي̀`````ه تتاأ�س�س عÓقات الأ

فهي قبل اأن تكون ا�سرتاكاk واقت�ساماk ملعطيات 

أي†ساk نوع من اللتزام مينí فيه  الوجود هي ا

ولوية  ال�سدي≤ م�سوؤوليته اŒ̀`````اه �سديقه الأ

عل̀`````ى م�سوؤوليته Œاه نف�سه وPاته واإن ⁄ تكن 

 Óامل�سارك̀`````ة والقت�س̀`````ام م̀`````ربرا لل�سداقة ف

�öورة لوجود ال�سدي≤.

وهنا ‰يز ب̀`````ني �سداقة تكون عبارة عن 

تواف≤ ومÓءمة تلعب ال�سدفة دوراk كبرياk يف 

 kابعاW جية –ملPادها وبني �سداقة ‰وéاإي

ا�ستثنائي̀`````اk وت�سكل تزاوجا ومزيéا كونيا بني 

Wرفني اثنني كتلك التي جمعâ بني مونتاين 

حلاì علي لقول ⁄  وديول بوي�سي: }اإPا ّ” الإ

اأحببه, فاإين اأح�س باأنه اأمر ل ميكن التعبري 

نني  ن̀`````ه هو ولأ عن̀`````ه اإل باجل̀`````واÜ التا›: لأ

.zأنا ا

اأما جا∑ دريدا فال�سداقة عنده “ر بني 

احلي واملي̀`````â.. اإنها م�ساألة �سهي≤ وزفري اأي 

احل†س̀`````ور والغياÜ وبتعب̀`````ري اBخر حني يكون 

احل†سور Zيابا, والغياÜ ح†سورا, فال�سدي≤ 

ب�سكل ما يهبني موته كي اأحافß على البقاء 

با�سم̀`````ه, واإPا انطلقنا  من عبارة التوحيدي 

أن̀`````â فاإن موت  ال�سدي≤  ال�سدي≤ اBخر هو ا

خر.  Bيعني موت ال

لكن ال�سداقة الت̀`````ي تقوم على امل�ساركة 

يف كل �س̀`````يء لدرج̀`````ة يكون كل �س̀`````يء فيها 

م̀`````ر اإ¤ ما  م�ساع̀`````ا  �ستتح̀`````ول يف نهاية الأ

ي�سبه الطغي̀`````ان وال�ستبداد, اإP اإن ال�سداقة 

وال�سيا�س̀`````ة  Zالباk م̀`````ا تتعر�س̀`````ان للخيانة 

 íوالف�سل الذي يح̀`````ول دون –ققها في�سب

ال�سدي̀`````≤ يف هذه احلالة ع̀`````دواk عنيداk, اإن 

عب̀`````ارة }الع̀`````دو ال�سدي≤z كان̀`````â اأWروحة 

أيها  نيت�س̀`````ه فقد انطل≤ من عبارة  اأر�سطو: }ا

�سدقاء ⁄ يعد هن̀`````ا∑ �سدي≤z لي�سل اإ¤  الأ

عداء ⁄ يعد هنا∑ عدوz وهنا  أيها الأ عبارة: }ا

املتناق†سات...ال�سداقة/  وتت�سابك  تتداخل 

العداوة..فيظهر لنا مفهوم ال�سداقة متميزا 

باملغاي̀`````رة والختÓف..بع̀`````د اأن كان عن̀`````د 

أر�سط̀`````و ‰وPجا للمماثل̀`````ة والت�سابه ي�سعى  ا

لتحقي≤ امل�س̀`````اواة, والعدالة وهذا ما اعتربه 
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–نيت�سه- وهم̀`````اk زائفاk يف حماول̀`````ة تاأ�سي�س 
مغاي̀`````رة ت�ستن̀`````د على الخت̀`````Óف يف مكان 

الوح̀`````دة, لقد ت�ساءل نيت�س̀`````ه من جديد عن 

ال�سدي≤?? وكي∞ ميكن لل�سيء اأن يتولد من 

�سده ونقي†سه ومن هن̀`````ا كان رف†سه لفكرة 

ال�سبي̀`````ه واملماث̀`````ل.. لقد ثار عل̀`````ى التق�سيم 

نه راأى فيها نوعا  امليتافيزيقي لل�سداق̀`````ة لأ

من امل�سكوت عن̀`````ه وكبتاk لل�öاحة فاإPا كان 

لبد لل�سدي̀`````≤ اأن يتعلم لغ̀`````ة ال�سمâ لكي 

  ??âأين لنا ب�سدي≤ �سام يظل �سديقاk, فمن ا

اإن هذا ال�سوؤال هو جوهر نداء زراد�سâ }اإن 

أة Zري قادرة على ال�سطÓع  بال�سداقة,  املرا

أنتم الرجال م̀`````ن منا قادر  ولكن قول̀`````وا › ا

 
(25)

.z??..على ال�سداقة

هك̀`````ذا اأ�سب̀`````í �س̀`````وؤال ال�سداق̀`````ة م̀`````ن 

املو�سوع̀`````ات الرئي�سه يف الفل�سفة املعا�öة, 

فق̀`````د تطرق ل̀`````ه جا∑ دري̀`````دا يف }�سيا�سات 

ال�سداق̀`````ةz, ومي�س̀`````ال فوك̀`````و يف }اجلن̀`````ون 

واملر�س والعقاzÜ, وجيل دولوز الذي اعترب 

ال�سداقة م�ساألة جوهرية يف الفل�سفة, هذه 

خرية التي ⁄ تب≤ حمبة للحكمة بل �سداقة  الأ

للمفهوم.

اإن هذا النتقال من احلكمة اإ¤ املفهوم 

ومن احلب اإ¤ ال�سداقة هو يف جوهره تعبري 

عن فع̀`````ل نقدي يرف†س روؤي̀`````ة املفاهيم من 

أو }�سدz, يعرب عن هذا وب�سكل  منظار }معz ا

متمي̀`````ز اإميانويل ليفينا�س م̀`````ن خÓل نقده 

لفكرة ال�سبيه التي تاأ�س�سâ عليها ال�سداقة 

يف الطرì الغربي, حيå اعترب –ويل الذات 

خر كمو�سوع  Bأو التعامل مع ال اإ¤ مو�س̀`````وع ا

ننا بتحويله اإ¤ مو�سوع ل  عمkÓ تع�سفي̀`````اk, لأ

نحرم̀`````ه احل≤ يف العي�̀`````س, بل نحرمه احل≤ 

يف احلياة.

خ̀`````Óق الفعلية هي تلك  لق̀`````د اBمن اأن الأ

أو ال�سيطرة  خر ا Bال ∑Ó`````̀التي ل ت�سعى لمت

ن كل معرفة –ح�سبه- هي �سيطرة,  علي̀`````ه لأ

كما نادى ب†̀`````öورة تاأ�سي�̀`````س الأخÓق على 

خر بل واأكرث من Pلك اأن تتاأ�س�س الأخÓق  Bال

خر وبتعبري ليفينا�س  Bاه الŒ على امل�سوؤولية

–نف�سه-عل̀`````ى عÓق̀`````ة وجه- وج̀`````ه ولي�س 
خواتية   كت∞- كت∞, التي تعم املéتمعات الإ

وهي الفكرة Pاته̀`````ا التي ا�ستغل عليها جا∑ 

دريدا حم̀`````اولk تفكيكها ومعترباk اإياها خطرا 

على }الدميقراWية القادمةz مت�سائkÓ: ماPا 

zñ?? اأو عندم̀`````ا ننادي  نق�س̀`````د بكلم̀`````ة  }الأ

أو نلغي بهذه  أح̀`````دا }باأzñ وعندما نخت�̀`````ö ا ا

الكلم̀`````ة كل الختÓف̀`````ات م̀`````ع الغ̀`````ري كاBخر 

flتل∞?? وي†سي∞ حمذرا }اإنه ل خطر على 

الدميقراWية القادم̀`````ة, اإل من حيå يوجد 

خ̀`````وة كما نعرفها,  ñ, لي�س̀`````â بال†سب§ الأ الأ

خ̀`````وة القانون  وت�سود  ولك̀`````ن حيå ت�سنع الأ

(26).zخوة الدكتاتورية ال�سيا�سية با�سم الأ
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خوة العاملية  ‡̀`````ا يعني اأن الدعوة اإ¤ الأ

قد تلغي معها الغريية, وقد تلغي معها احل≤ 

 ìö�خر, اإن دريدا ⁄ ينفك ي Bال ∑Ó`````̀يف امت

أنه اإPا كانâ هنا∑ اأخÓق خال�سة, فهي تلك  ا

خر  وPلك  Bال ∑Óق التي ل تبغي امتÓالأخ

هو جوهر الت�سور الذي حمله التوحيدي يف 

ر�سالته حول ال�سداقة وال�سدي≤..

 åع̀`````ن ال�سداقة هو حدي åن احلدي ولأ

عن املوؤاخاة والحرتام واملéاورة, وهو كذلك 

أو ال�سف̀`````ر اإPا اأخذن̀`````اه Ãنطل≤  يف  اللق̀`````اء ا

خر  Bلتقاء مع الÓالذات ونزوعه̀`````ا ل ìانزي̀`````ا

والق̀`````رتاÜ منه ب�سكل يéعلها –اوره وتقبل 

به كم̀`````ا هو وال�سداقة يف كل Pلك تلم�س ما 

ق�ساء  أ�س̀`````كال الإ أ م̀`````ن –ولت م̀`````ن ا يطرا

أ�سكال الرتحاÜ وال†سيافة وبذلك  أو ا والنفي. ا

خر ككيان  Bال êوج̀`````ب التفكري يف كيفية اإدما

 êتل∞? ول نعني بذلك اإدراflثقايف مغ̀`````ري و

خ̀`````ر يف الن�سو�س الثقافية بقدر ما  Bهذا ال

نت�س̀`````اءل عن مدى قدرة هذه الن�سو�س على 

 kاWوö� ا�ستيعاب̀`````ه وا�ستقباله خالق̀`````ة بذلك

لل†سيافة والتوا�سل?? وباخت�سار كي∞ ميكن 

اأن تتحق≤ من خÓل ال�سداقة اإمكانية العي�س 

معا?? هي نف�سه̀`````ا ال�سداقة التي راأى فيها 

اأر�سطو من قبل مي̀`````زة للحياة امل�سرتكة ومع 

�سدقاء  أو الأ �سحاÜ ا اأفWÓون كان اأف†سل الأ

هم ÜÓW احلقيقة.. ولكن ماPا عن نظرتنا 

أ⁄ يحن الوقâ بعد للتفكري  نحن لل�سداقة.. ا

يف ال�سداقة??.

 zÜ13{ أبو حيان التوحيدي, ال�سداقة وال�سدي≤,  فقرة ا  -1

 Üأيام العر أ واخلرب يف ا أب̀`````و زيد عبد الرحمن ب̀`````ن خلدون- مقدمة ابن خلدون لكتاÜ العرب ودي̀`````وان املبتدا ا  -2

 ,1 ê ,يةö�كرب, –قي≤ كاترمري, القاهرة, املطبعة امل والعé̀`````م  والرببر ومن عا�öهم من Pوي ال�سلطان الأ

�س57.

3- Aristote -Politique , Edition Flammarion- Paris2001- livre3 chapitreA.

ر�س̀`````اد, بغداد 1970,  أب̀`````و حي̀`````ان التوحيدي, املقاب�س̀`````ات, –قي≤ وتقدمي حممد توفي̀`````≤ ح�سن, مطبعة الإ ا  -4

�س473.

أبو حيان التوحيدي, ط1, املطبعة العربية  ن�سانية يف الفكر العربي, ا عط̀`````اء اˆ زرارقة, Œليات النزعة الإ  -5

Zرداية, اجلزائر, (دت), �س116.

ال�سداقة وال�سدي≤, Wبعة القاهرة, �س2/1.  -6

اإبراهيم الكيÓين, مقدمة ال�سداقة وال�سدي≤, �س19.  -7

امل�سدر نف�سه وال�سفحة.  -8

™LGôŸGh ¢ûeGƒ¡dG
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أبو حيان التوحيدي, ال�سداقة  وال�سدي≤, اإبراهيم الكيÓين, ط2, دار الفكر, دم�س≤, �سورية, 1998, فقرة  ا  -9

.21

10- امل�سدر نف�سه, �س23.

أبو حيان التوحيدي, املقاب�سات, م�سدر �ساب≤, �س359. 11- ا

أ). أبو حيان التوحيدي, ال�سداقة  وال�سدي≤, م�سدر �ساب≤, فقرة (12ا 12- ا

.(Ü1) 13- امل�سدر نف�سه, فقرة

.(Ü7) 14- امل�سدر نف�سه, فقرة

15- امل�سدر نف�سه, فقرة.

16- املقاب�سات, �س89.

.(24Ü) 17- ال�سداقة وال�سدي≤, فقرة

أ). 18- ال�سداقة وال�سدي≤, فقرة (25ا

ن�سانية يف الفكر العربي, �س69.    19- عطاء اˆ زرارقة, Œليات النزعة الإ

Wل�س, دم�س≤, �س159. 20- التوحيدي, الب�سائر والذخائر, –قي≤: اإبراهيم الكيÓين, م2è, مكتبة الأ

21- اإخوان ال�سفا, الر�سائل, 4ê, �س46.

22- اإخوان ال�سفا, الر�سائل, �س109.

23- اإخوان ال�سفا, �س100.

24- Aristote –Ethique de Nicomaque ,، P 207.   

25- فريدريك نيت�سه, هكذا تكلم زراد�سâ, �س83.

26- Jacque Derrida – Politique de l’amitié – Edition galilée – 1994– p76. 
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دي̀`````وان }النابغة ال�سيب̀`````اينz من الدواوين ال�سعرية الت̀`````ي تاأخر –قيقها, 

فف̀`````ي تراثنا العرب̀`````ي كثري من الكنوز الدفينة التي –ت̀`````اê اإ¤ بحå ودرا�سة 

و–قي≤ لتخرê ب�سورة علمية وا�سح̀`````ة ي�ستفيد منها القارÇ والدار�س. فما 

كان معروف̀`````اk عن النابغة ال�سيباين قبل �سنني ⁄ يكن يتعدى ق�سائد مبثوثة يف 

 .çبطون كتب الرتا

 ففي عام 1932 ن�ö اأول كتاÜ يحوي ق�سائد وقد ن�öه الباحå امل�öي 

. ويف عام 1980 mواف ìö`````̀� املعا⁄ ودون íري وا�سZ ال�سنقيط̀`````ي, ولكن̀`````ه كان

.…Qƒ°S óbÉf

.äƒë°ùc OÉªY ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

√ô©°Th ¬JÉ«M ...ÊÉÑ«°ûdG á¨HÉædG

ÊƒY QGõf .OÊƒY QGõf .O

❁
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كان �سع̀`````ر ال�سيباين وحيات̀`````ه مو�سع درا�سة 

م�ستفي†سة تقدم بها الباحå العربي ال�سوري 

عب̀`````د الك̀`````رمي اإبراهيم يعق̀`````وÜ اإ¤ جامعة 

�سكندرية ونال بها درجة الدكتوراه فاأعاد  الإ

الهتمام بهذا ال�سعر وPلك ال�ساعر.

?ÊÉÑ«°ûdG á¨HÉædG ƒg øe

هو عب̀`````د اˆ بن املخارق ال�سيباين. ولد 

�سنة35ه̀``````. وكانâ وفات̀`````ه �سنة126ه`. فهو 

أ�سعر من Xهر  �ساعر من �سعراء العراق وهو ا

من ال�سع̀`````راء يف قبيلة }�سيبانzولذلك اأWل≤ 

عليه لقب }النابغ̀`````ةz لتفوقه يف ال�سعر على 

معا�öي̀`````ه من ال�سعراء يف زمنه. ورÃا يعود 

�سب̀`````ب ت�سميته }النابغةz اأن قبيلته كانâ اأقل 

�سعراk من Zريها من القبائل ‡ا جعله مو�سع 

حف̀`````اوة وتقدير. وق̀`````د تناقل �سع̀`````ر النابغة 

ال�سيباين كثريون م̀`````ن الرواة يف زمنه منهم: 

أبو عمر ال�سيباين وحماد بن  حماد الرواية وا

زهر. ا�سح≤ والعقبي وابن اأبي الأ

وكان ال�سيب̀`````اين يك̀`````رث من ال̀`````رتدد على 

مويني بق�سد التك�سب,  ال�سام ملدì اخللفاء الأ

و�سعره يف مدحهم وا�س̀`````í ال�سنعة, Zري اأن 

ال�سيب̀`````اين ا�ستهر ب�سعره الغ̀`````ز› و�سعره يف 

احلكمة.

:‹õ¨dG √ô©°T

ي�ستهل ال�ساع̀`````ر ق�سائده بالغزل. ويبدو 

Bمله  أن̀`````ه كان عا�سقاk متيماk, اأ�سن̀`````اه الهوى وا ا

أو  أة تدعى }�سلمىz ا الغرام, فقد اأحب ام̀`````را

أة ا�سمها  }�سليمىz لفرتة Wويلة ثم اأحب امرا

ن ا�سمها ل  }اأميم̀`````ةz ولكن لفرتة ق�س̀`````رية لأ

يتك̀`````رر اإل نادراk يف �سع̀`````ره على العك�س من 

}�سلم̀`````ىz التي تكاد ل تخل̀`````و ق�سيدة له من 

Pكرها وو�س∞ حما�سنها.

فف̀`````ي ق�سيدت̀`````ه الطويلة الت̀`````ي تت�سدر 

ديوانه وتتخذ حرف القاف قافية لها, يتقطع 

ال�ساعر �سوق̀`````اk حلبيبته, فما اأقل ما تعط∞ 

عليه وما اأكرث ما تبتعد عنه, فهي تكتم حبها 

ول تدري ماPا تفعل ب�سبب Pلك احلب, فهي 

مثله تعاين وتكتوي بنار ال�سوق يقول:

o¥Q Dƒ````````̀e nº```````g AGó``````````̀dG oö````````̀Th oâ````````````̀bQCG

o≥``̀Kƒ``̀e Ωƒ````̀æ````̀dG Ö```̀fÉ```̀L oÒ````̀ °````̀SCG ÊCÉ``````̀c

É``̀¡``̀fCÉ``̀c  ≈`̀ª`̀ ∏`̀ °`̀ S  ¿CG  ≈`̀ª`̀ ∏`̀ °`̀ S  Ö````̀é````̀YCGh

o≥`̀ °`̀Tô`̀ oe ™```̀eGó```̀ŸG AGQƒ`````̀M ø`̀ °`̀ù`̀◊G ø``̀e

IQÉ````````Jh ¬```̀«```̀∏```̀Y kÉ``````fÉ``````«``````MCG o∞````£````©````J

o¥ôîJ  ó`̀Lƒ`̀dG  ø`̀e  -πØ¨J  ⁄h–  OÉ`̀µ`̀J

وي�س∞ ال�ساعر مفاتن �سلمى و�سفاk فيه 

عذوبة و�سفافي̀`````ة, فهي عندما تتب�سم تظهر 

قحوان يف حقل  أ�سنانه̀`````ا وكاأنها �س∞ من الأ ا

 êجميل, اأما ريقه̀`````ا فهو م�سك وعنرب ‡زو

باخلمر, وهي “نع العا�س≤ الولهان اأن مي�س 

Pلك العنرب وPلك اخلم̀`````ر يف فمها ولو اأدى 

مر اإ¤ موت العا�س≤ �سوقاk لها.. قد يحزن  الأ
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احلمام حلالة Pلك العا�س≤ لكنها هي ل تاأبه 

:kأبدا لذلك ا

É```̀¡```̀fCÉ```̀c  AGhQ  qô````````̀Z  ø``````̀Y  oº````̀°````̀ù````̀Ñ````̀Jh

o¥ö```̀û```̀ oe ¢````̀Vhô````̀dG ø```̀e ¿É```̀jô```̀ H ìÉ```````̀bCG

É`̀¡`̀JÉ`̀ã`̀ d ¥ƒ`````̀a ∂```°```ù```ŸG ÜÉ````̀°````̀VQ ¿CÉ```````̀c

o≥``̀Ø``̀ °``̀ü``̀ oJ  kÉ````````````̀MGQh  …QGO  oQƒ```````̀aÉ```````̀ch

¬`̀∏`̀«`̀æ`̀ oJ ¢`̀ù`̀«`̀∏`̀a …OÉ``̀°``̀ü``̀dG ø```e ¬`̀à`̀ª`̀M

o¥ƒ``̀£``̀ oŸG  oΩÉ```̀ª```̀◊G  ≈``æ``Z É``̀e  äÉ```̀e  ¿EGh

أ�سماء ن�ساء  ويذكر يف اإحدى ق�سائ̀`````ده ا

تعل≤ قلبه بهن, وهوؤلء لهن نهود بارزة تتد¤ 

بوقار كما تت̀`````د¤ عناقيد التمر من النخلة, 

 Üوهن يرتدين احلرير الناعم, الفاخر, وثيا

حمر ويزين الو�سم وجوههن.

اأما عيونه̀`````ن فهي وا�سع̀`````ة كعيون املها, 

وُح�سنهن كح�سن الدمى اأما نظراتهن فتاأخذ 

لباÜ. يقول: الأ

oô`````̀cGƒ`````̀H  lø``````̀©``````̀ oX  »```̀Ñ```̀∏```̀b  êÉ````````̀g  ’CG

oôMÉ°S  ¥ƒ`̀°`̀û`̀dG  ¤EG  kGQƒ`̀ë`̀°`̀ù`̀e  êÉ`̀g  Éªc

oÖ```̀æ```̀jRh oÜÉ``````̀Hô``````̀dGh ó```̀æ```̀gh ≈``ª``«``∏``°``S

oö```̀VÉ```̀“h  »``̀æ``̀fó``̀°``̀U  ≈``̀ ∏``̀«``̀ dh  ihQCGh

É``̀¡``̀dƒ``̀ª``̀M ¿CÉ`````````̀c ÜGô`````````````̀JCG Ö``````YGƒ``````c

oô``̀bGƒ``̀ŸG π`̀«`̀î`̀æ`̀dG n…ô``̀ª``̀Y π`̀î`̀æ`̀dG ø``̀e

π```̀LÉ```̀H ø```̀¡```̀«```̀∏```̀Y lêÉ````````̀Ñ````````̀jO ≥````∏````©````J

oô```̀NÉ```̀a Ú````©````dG CÓ``````̀Á º````````bQh π````≤````Yh

≈``̀eó``̀dG Qƒ``̀°``̀U ‘ Ú``̀©``̀dG o¿ƒ```̀«```̀Y ø``̀¡``̀d

oô`̀JÉ`̀a  π`̀≤`̀©`̀dG  »Ñà°ùj  l∞«©°V  l±ô```̀Wh

أنه  ويبدو لن̀`````ا من خÓل درا�س̀`````ة �سعره ا

قلم̀`````ا كان يتوا�س̀`````ل مع حبيبت̀`````ه, فهي كما 

أنها ل Œود  يق̀`````ول, ل Œود له باللقاء, كما ا

علي̀`````ه باحلديå اإPا م̀`````ا التقاها, فهي ت�سري 

اإ¤ ما تري̀`````د بكلمات قليلة.. وهي تبتعد ما 

نها نبيلة اخلل≤,  ا�ستطاعâ ع̀`````ن الفح�ساء لأ

�سل: كرمية الأ

oOƒ```̀é```̀æ```̀dG  ∂```̀∏```̀ °```̀UGƒ```̀J  ΩCG  oΩö``````̀ü``````̀JG

oOƒ`````̀L  ∂```̀à```̀∏```̀°```̀Uh  ¿EGh  É```̀¡```̀d  ¢```̀ù```̀«```̀dh

â```````̀f’h  râ`````∏`````£`````e  É````̀¡````̀à````̀æ````̀j’  GPEG

oOƒ```̀∏```̀ °```̀U É`````̀g oQõ`````̀æ`````̀J Ú``````̀M É````̀¡````̀«````̀ah 

∫O  ø``̀°``̀ù``̀ë``̀H  å`````jó`````◊G  ¤EG  Ò``̀ °``̀û``̀J

oOƒ```̀«```̀M á```̀°```̀Vô```̀©```̀ oe AÉ```°```û```ë```Ø```dG ø````̀Y

ث̀`````م ينتق̀`````ل ال�ساعر ال�سيب̀`````اين بعد هذه 

بيات للحديå عن جمال حبيبته الذي ل  الأ

 ,kح�سيا kمثي̀`````ل له في�س∞ هذا اجلمال و�سفا

فله̀`````ا املهابة واجلمال و�سعرها م�سدول على 

كتفيه̀`````ا عن ميني وعن �سم̀`````ال, اأما عيناها 

فهما كعيني بق̀`````رة وح�سية ل�سدة ات�ساعهما, 

وتزين عنقها ونحرها قÓدة رائعة:

oº``̀î``̀a Qó`````̀Ñ`````̀dG ø``̀ë``̀°``̀ü``̀c ¬``````̀Lh É```̀¡```̀d

oOƒ````̀°````̀S Ú````̀æ````̀à````̀ŸG ≈````̀∏````̀Y ô```̀é```̀°```̀ù```̀æ```̀eh

ô````̀jô````̀Z ¥ô```````````̀N õ```````̀Zô```````̀H É``````æ``````«``````Yh

oó```̀«```̀L  äÉ``````̀Ñ``````̀∏``````̀dGh  ô````̀ë````̀æ````̀dG  ¿GRh

 zوي�س∞ لنا ال�ساعر لقاءه بحبيبته }�سلمى

ويبدو اأن لقاءه بها كان نادر احل�سول. فقد 
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التقاها Pات م̀`````رة وهي مو�سحة باحلرير 

الفاخر, وقد نع̀`````م بهذا اللقاء.. وا�ستمتع 

أة اجلميلة, فهي جميلة  Ãراأى هذه امل̀`````را

اإPا جل�سâ وجميلة اإPا وقفâ فالعني ⁄ تر 

:kأبدا جمالk كهذا ا

p∫É````«````d  ‘ ≈```ª```∏```°```S  oâ`````̀∏`````̀°`````̀UGh  ó````≤````d

v¢````̀û````̀Y Ò````````̀Z ¢`````̀û`````̀«`````̀Yh ΩÉ```````````````````jCGh

ø`````LO  Ωƒ``````````j  ‘  É`````¡`````à`````dRÉ`````g  ó`````≤`````d

¢``Tô``a pêÉ```̀Ñ```̀jó```̀dG ø```̀e ≥```̀à```̀ oY ≈``̀∏``̀Y

ويذك̀`````ر ال�ساعر ال�سيب̀`````اين زيارته اإ¤ 

مدين̀`````ة }بعلب̀`````كz يف بÓد ال�س̀`````ام, وهنا 

 åحي ..zأة تدعى }اأميمة يذكر �سوقه لمرا

يقول:

q∂``̀Ñ``̀∏``̀©``̀Ñ``̀H  …É`````Ñ`````MÉ`````°`````Uh oâ```````````````̀bQCG  

q»``µ``°``û``à``dG ™````̀e Ωƒ```̀ª```̀¡```̀dG »`````̀æ`````̀bQCGh

mó```̀«```̀ª```̀Y ¿hõ````````````fi ¥ƒ``````°``````T è```````̀ q«```````̀gh

»`̀µ`̀ë`̀°`̀V êÉ``````̀g á```̀ª```̀«```̀eCG ø````̀e ∫É````«````N

ويعرتف ال�ساعر اأن اأميمة ⁄ تبادله احلب 

لهذا فهو حمزون مهموم فلقد رمته ب�سهامها. 

اأما هو فل̀`````م ي�سبها ب�سهمه.. فرتكâ احلزن 

�سى والذكرى له: والأ

É``̀¡``̀fÉ``̀eR o∫É```̀æ```̀j ’ oá```̀ª```̀«```̀e oCG  â```ë```°```VCG

É`̀¡`̀ oeÉ`̀≤`̀ °`̀Sh É```̀g oô```̀cP n∂``°``ù``Ø``f OÉ```̀ à```̀YGh

räƒ`̀à`̀dÉ`̀a  É`̀gó`̀°`̀ü`̀J  ⁄  ∂`̀eÉ`̀¡`̀°`̀S  äCGQh

É`̀¡`̀ oeÉ`̀¡`̀°`̀S  ∂```à```eQ  PEG  ∂``̀ oÑ``̀∏``̀b  qπ````à````NGh

»`̀à`̀HBÉ`̀c  êÉ`````̀gh  râ``̀ q£``̀°``̀T  PEG  oâ``≤``à``°``TÉ``a

É``̀¡``̀ oeÉ``̀¡``̀J »``̀æ``̀Ø``̀ °``̀T »```̀°```̀ù```̀Ø```̀fh iô````````̀cP

ÊÉÑ«°ûdG ô©°T ‘ áªµ◊G

تروي امل�سادر اأن النابغة ال�سيباين ⁄ يقل 

�سعراk حتى بل≠ اخلم�سني من عمره, اأو رÃا 

أم̀`````ره ك�ساعر حتى بل≠ هذه ال�سن.  ⁄ ي�ستهر ا

ونرى كثرياk من احلكم يف �سعره فهو يرى اأن 

ن�سان ولك̀`````ن الدهر ل يتغرّي  الده̀`````ر يغرّي الإ

أو يغرّي  أح̀`````د ي�ستطيع اإيق̀`````اف الزمن ا اإP ل ا

م�ساره.. يقول:
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¬ nàé¡H  oÖ«°ûdG  »Øæjh  ÜÉÑ°ûdG  n≈∏Ñj

Ö«LÉY C’ÉH  »JCÉj  ¢Uƒ©dG  hP  ôgódGh

¬`̀Ñ`̀dÉ`̀fl ¬```̀cQó```̀J ô```̀gó```̀dG Ö`̀∏`̀£`̀j É```̀e

Üƒ`̀∏`̀£`̀e Ò```̀Z êÉ````̀f ô``̀Jƒ``̀dÉ``̀H ô````gó````dGh

 kأو يذّم اأحدا وعلى املرء األ ميتدì اأحداk ا

اإل بعد اأن يéّربه ويتاأكد من Wباعه:

¬```̀H qô```̀Œ ≈```̀à```̀M kGô```````````̀eCG  ¿ó````̀ª````̀– ’

Ö```̀jô```̀Œ  Ò``````̀Z  ø``````̀e  ¬`````̀æ`````̀ qeò`````̀J  ’h

وقد ج̀`````اءت ق�سائد ال�ساعر يف احلكمة 

 åخرية من حياته حي واملوعظة يف املرحلة الأ

عا�س عمراk مديداk  جاوز الت�سعني عاماk. فهو 

 Üي̀`````رى اأن على املرء اأن يبتعد عن لهو ال�سبا

عندما يبل̀`````≠ مرحلة الكهول̀`````ة ويعلو ال�سيب 

أ�سه. ف̀`````اإPا ⁄ يقلع عن ملذات ال�سباÜ فهو  را

مفرط يف اللهو واجلري وراء املتع:

¬````̀JPGò````̀d  ™``̀Ñ``̀à``̀ J  Ó`````̀a  ÜÉ```̀Ñ```̀°```̀û```̀dG  QP

o±Î```≤```e  äGò`````̀∏`````̀dG  ™``̀Ñ``̀à``̀j  …ò```````̀dG  ¿EG

π``̀WÉ``̀H  ñö``````T  o¿ƒ````̀æ````̀L  ÜÉ```Ñ```°```û```dG  ¿EG

o∞`̀°`̀û`̀µ`̀æ`̀j º````̀K kÉ````̀ fÉ````̀eR kÉ``̀ °``̀†``̀Z º``̀«``̀≤``̀j

ká¶Y  ¬`̀d  çó`̀ë`̀ oj  ⁄  oÖ«°ûdG  ¬∏©j  ø`̀e

o∞`̀æ`̀©`̀dGh  •Gô````̀a E’G  ¬°Sƒ°S  ø`̀e  ∑Gò``̀a

WمÄنان اإ¤  ويق̀`````ول يف الن�سí بع̀`````دم الإ

التمام:

É```ª```«```a  ΩÉ``````ª``````à``````dÉ``````H  qø``````≤``````à``````J  ’h

AÓ````ÿG ‘ á``ë``«``°``ü``æ``dG ø````e ∑É```̀Ñ```̀M

¬````̀«````̀ dEG  ≈`````̀ °`````̀†`````̀aCG  É```````̀e  ¿CG  ø```````̀≤```````̀jGh

AÉ```£```¨```dG ∞``̀°``̀û``̀µ``̀æ``̀e QGö``````````````S C’G ø`````̀e

Pلك هو النابغة ال�سيباين �ساعر كبري من 

موي وقد خرê ديوانه بعدما  �سعراء الع�ö الأ

لغة الن�سي̀`````ان زمناW kويkÓ, تتن̀`````ّوع اأZرا�سه 

ال�سعري̀`````ة, Zري اأن �سعره الغ̀`````ز› و�سعره يف 

احلكمة يفوق ما عداه.

احلوراء: التي ا�ستد بيا�س عينها و�سواد �سوادها –املر�س≤: الظبية عندما تنظر – تخرق: تتحري فÓ تدري   -1

ماPا تفعل.

�سنان –الرواء: ح�سن̀`````ة املنظر املرتوية.- الر�ساÜ: الفت̀`````ات. الداري: العطار  الغ̀`````ّر: جمع Z̀`````ّراء واملراد الأ  -2

– ال�سادي: الظماBن.
أة يف الهودê –كواعب: ثداياها بارزان- الرقم: الو�سم. Xعن: جمع Xعينة وهي املرا  -3

أة العاقلة. اأت�öم: ابتعد- النéود: املرا  -4

الفخم: المتÓء واملهابة –املن�سéر: امل�سدول –الربZز: ولد البقرة الوح�سية.  -5
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رياف بéهلها  }ال�سعب هو اأكرب مبدع, اPهبوا وتعلموا منه. نحن نعرف الأ

Zنية  رمني, فاأرى هنا∑ الأ ولكنه̀`````ا تتمثل اأمام عيني كمكان مقّد�̀`````س للفن الأ

حé̀`````ار كلها مقد�سة  رمني̀`````ة على �سف̀`````اه القرويات. فاملحراç واملنéل والأ الأ

.z‹ بالن�سبة

كرث من ع�öين  به̀`````ذه القناعة انطل≤ كوميدا�س يف Xروف �سعبة وجال لأ

عاماk يف العديد من القرى يف اأرمينيا وجمع اأكرث من ثÓثة اBلف اأZنية �سعبية 

من اأفواه القرويني.

.ájQƒ°S áªLÎeh áãMÉH

.»°ûY êQƒL ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

 π«Môd ¿ƒ©Ñ°ùdGh á°ùeÉÿG iôcòdG

¢SGó«eƒc »æeQ C’G øë∏ŸGh QÉ≤«°SƒŸG

¿É«°ùjQCG GQƒf .O¿É«°ùjQCG GQƒf .O

❁
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ولد �سوZومون �سوZومونيان يف كوتاهيا 

(ZرÜ تركي̀`````ا) ع̀`````ام 1869 يف عائلة تُعنى 

باملو�سيقى. توفâ والدته وهو ⁄ يكمل ال�سنة, 

وفق̀`````د والده عندما بل̀`````≠ احلادية ع�öة من 

عم̀`````ره, فعا�س يف كن∞ جدته و⁄ يتحدç اإل 

باللغة الرتكية.

يف عام 1881 وبف†سل موهبته الغنائية, 

اخت̀`````اره مط̀`````ران القري̀`````ة من ب̀`````ني /20/ 

أو  يف̀`````اده اإ¤ }اإيت�سميادزينz -ا WفkÓ يتيماk لإ

رمن اأي مقر الكني�سة  كاثوليكو�سية عموم الأ

رمنية يف اأرمينيا-. رثوPك�سية الأ الأ

رZ̀`````م اأن ه̀`````ذا ال�سغ̀`````ري ⁄ يك̀`````ن يتقن 

أنه كان قد تعلم الغناء وخا�سة  رمنية, اإل ا الأ

رمنية يف البيâ من والده  الأحلان الدينية بالأ

واأعمامه. وعندما خاWبه الكاثوليكو�س (وهو 

رمنية) ⁄ يفهم هذا ال�سغري  راأ�س الكني�سة الأ

القروي والبائ�س, فغ†سب الكاثوليكو�س وكاد 

رمنية.  اأن يرف†س املر�سí ال̀`````ذي ل يتقن الأ

رمنية  أتقن الأ أنا ل ا لكن �سوZومون اأجابه: }ا

أ بالغناء فا�ستمع  رمنيةz. وبدا لكنني  اأZني بالأ

اإليه الكاثوليكو�س وتاأثر ب�سوته فبكى.

تعل̀`````م هذا ال�سبي املوه̀`````وÜ خÓل عام 

رمنية القدمية  رمنية وكذلك الأ واحد اللغة الأ

ال`}كراب̀`````ارz, وتابع كل الدورات والدرو�س يف 

معهد }كيفوركي̀`````انz التاب̀`````ع للكاثوليكو�سية 

يف ايت�سميادزي̀`````ن, والذي يعترب اأهم موؤ�س�سة 

تعليمية لرج̀`````ال الدين يف عل̀`````وم الÓهوت 

دÜ واملو�سيقى وZريها. والأ

̀`````ب كاهناk ع̀`````ام 1894, و�سمي با�سم  uن�س

}كوميدا�̀`````سz على ا�س̀`````م كاثوليكو�س اأرمني 

 .kومو�سيقارا kيف القرن ال�سابع, كان �ساع̀`````را

لفâ كوميدا�س النتباه, و�سطع ا�سمه عندما 

أ�س�̀`````س عدة جوقات Zنائي̀`````ة. وبعد تخرجه  ا

أ�ستاPاk يف Pات املعهد,  من املعهد, ” تعيينه ا

وقائداk للéوقة يف الكني�سة.

رمنية  ويف احلقيقة ⁄ ت�سكل املو�سيقى الأ

يف منت�س̀`````∞ الق̀`````رن التا�سع ع�̀`````ö, وبداأت 

تتطور وف̀`````≤ مبادÇ املو�سيق̀`````ى الرو�سية مع 

رمنية.  اإZف̀`````ال اللغة املو�سيقية الوWني̀`````ة الأ

رمنية  Zنية ال�سعبية الأ فكانâ املو�سيقى والأ

�سواتz هي الوحي̀`````دة القادرة  }متع̀`````ددة الأ

أ�سلوبها  رمنية وا على خل≤ لغة املو�سيق̀`````ى الأ

رمنية ال�سعبية  Zنية الأ الفريد. فقد كانâ الأ

منها والكن�سية }اأحادية ال�سوتz منذ قرون 

�سوات هو  Wويلة. واأول من جعلها متعددة الأ

أتى اإ¤ معهد كيفوركيان  }كارا مورزاz. وقد ا

أ�س�̀`````س فرقة و⁄ يحéب عن ناXريه موهبة  وا

�سوZومون الذي �سمه اإ¤ ‹موعته وجعله 

.
(1)

م�ساعداk له

لقد كتب الكثري عن فرتة بقاء كوميدا�س 

يف املعهد, وكي̀`````∞ كان بعك�س زمÓئه الذين 

يذهب̀`````ون يف العطلة اإ¤ الق̀`````رى, بينما كان 
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كوميدا�̀`````س ينتظ̀`````ر ال̀`````زوار يف املعهد لكي 

ي�ستمع اإ¤ اأZانيهم و�سلواتهم وي�سéلها.

أنه ⁄ يك̀`````ن ي�سار∑ يف التدريبات  ويذكر ا

 ,ÜÓالريا�سية والرك†̀`````س الذي ميار�س الط

رمنية: }خو,  ب̀`````ل كان يردد �سوته النوتات الأ

وروبية: }دو, ري,  نيه, ب̀`````ا, بو,...z, وث̀`````م الأ

.z...,مي, فا, �سول

 zيŒكانوا يطلقون علي̀`````ه ت�سمية ال`}نو

عندم̀`````ا كان ياأخ̀`````ذ Ã̀`````داد قلم̀`````ه وي�سéل 

 kالأحلان املغن̀`````اة من حوله. كان يبقى وحيدا

يف Zرفت̀`````ه الفارZة, اإل م̀`````ن Wاولة وكر�سي 

ع̀`````ادي, اأما �öيره, ف̀`````كان عبارة عن خ�سبة 

واأZطية ب�سيطة. كان يعي�س حالة من احللم 

�سوات. نغام وعذوبة الأ بني تدف≤ الأ

Z̀`````اين  كان لدي̀`````ه موهب̀`````ة يف تعلي̀`````م الأ

�سواتz ب�öع̀`````ة كبرية. وهكذا  }متع̀`````ددة الأ

 zأ�سبوع̀`````ني }القدا�س دّر�̀`````س تÓميذه خÓل ا

الذي قام بتوزيعه.

وبعد فرتة ” اإيفاد كوميدا�س اإ¤ برلني 

ع̀`````ام 1896 ليدر�̀`````س املو�سيق̀`````ى يف معهد 

الربوف�سور }ريت�سارد �سميzâ واأكمل درا�سته 

 ö�يف التاري̀`````خ والفل�سف̀`````ة يف جامع̀`````ة }كاي

فريدريخ ويلهلمz. ويف نهاية الفرتة الدرا�سية, 

كتب بحثاk يف املو�سيقى الكردية.

كان كوميدا�س مولع̀`````اk بدرا�سة مو�سيقى 

ال�سعوÜ, فقد در�̀`````س املو�سيقى اجليورجية 

يراني̀`````ة والعربي̀`````ة والبيزنطي̀`````ة. وعند  والإ

أوروب̀`````ة تع̀`````رف اإ¤ املو�سيقى  تواج̀`````ده يف ا

ملانية والرو�سية. الفرن�سية والأ

 ,zمع الدو› للمو�سيقىéقدم بحثه اإ¤ }امل

ونال اإعéاÜ املخت�سني, وكان اأول مو�سيقي 

Zري اأوروبي ين†سم اإ¤ ع†سوية املéمع وكان 

ي�س̀`````ار∑ يف اجتماعاتهم, ويلقي حما�öات, 

ويغني بنف�سه.

ع̀`````اد اإ¤ اأرميني̀`````ا بع̀`````د ح�سول̀`````ه على 

الدكت̀`````وراه يف عل̀`````وم املو�سيق̀`````ى. ومن هنا 

Zاين,  ب̀`````داأت م�سريته يف جم̀`````ع وت�سéيل الأ

حيå ⁄ يتوق̀`````∞ عند حاجز كونه رجل دين, 

رياف ويéل�س مع  فكي∞ بكاهن يتنقل بني األأ

القرويني وي�ستمع اإ¤ اأZانيهم. ووجد احلل 

أZ̀`````اين القرويني  بالتخف̀`````ي وال�ستم̀`````اع اإ¤ ا

 íال�سعبية م̀`````ن خل∞ اجل̀`````دران, ومن اأ�سط

منازلهم حيå كان ي�سéل ما ي�سمعه.

وهكذا جم̀`````ع اأكرث من ثÓثة اBلف اأZنية 

ارمنية, و�ساZها وقدمه̀`````ا ب�سكلها النهائي, 

فكان̀`````â متناZمة من خÓل الغن̀`````اء املنفرد 

�سوات. يف  والغن̀`````اء اجلماع̀`````ي وبتع̀`````دد الأ

احلقيق̀`````ة, قام كوميدا�̀`````س بتنقية املو�سيقى 

رمنية من م̀`````ا ي�سوبها ليéعلها Pات Wابع  الأ

Zاين  متميز. Wبعاk ⁄ يكن همه يف Pلك جمع الأ

Zنية  فق§, بل درا�ستها حيå وجد قواعد الأ

رمنية ل  رمنية. اإP وج̀`````د اأن املو�سيقى الأ الأ
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وروبية,  الأ املو�سيق̀`````ى  ت�سبه 

رمنية  وجزم باأن املو�سيقى الأ

ربع)  مبنية على البعد (Pو الأ

ولي�̀`````س عل̀`````ى Wريق̀`````ة (Pو 

الثمانية). فح�سب كوميدا�س 

اأن كل اأZني̀`````ة اأرمنية كن�سية 

تك̀`````ون مكتوب̀`````ة  �سعبي̀`````ة  أو  ا

ربع  البع̀`````د Pو الأ أ  على مبدا

.(tetrachord)

أنه وجد قاعدة اأخرى  كما ا

وزان.  الأ بخ�سو�̀`````س  وه̀`````ي 

رمنية تتعل≤ بنربة  وزان الأ فالأ

الكلم̀`````ات, ون̀`````ربة الق�سيدة 

واملعنى. وبذلك لي�سâ حمددة 

وروبية,  الأ وزان  الأ Ãقايي�س 

 اأكرب. كان هدف 
ّ
فه̀`````ي حرة, ما يعطيها Zنى

رمن  أي†س̀`````اk اإيقا® الوعي لدى الأ كوميدا�س ا

رمنية  من خÓل جمع املو�سيقى والأحلان الأ

 ö�ني, ونWته̀`````ا يف قالب وZال�سعبية و�سيا

 Üرمنية ل̀`````دى ال�سعو جمالي̀`````ة املو�سيقى الأ

خرى. الأ

لقد تناول يف العدي̀`````د من مقالته التي 

رمنية, ما يéعله  �سطرها هوية املو�سيقى الأ

متاأ�سف̀`````اk ب̀`````اأن التاريخ ⁄ يكت̀`````ب الكثري عن 

رمنية الروحية ول عن النوتات.  حل̀`````ان الأ الأ

رمنية  حل̀`````ان الكني�سة الأ وين�سب انطÓق الأ

القدمي̀`````ة اإ¤ }القدي�̀`````س �ساه̀`````ا∑z يف فرتة 

رمنية. فقد  بéدية الأ ح̀`````رف الأ اكت�ساف الأ

ح̀`````رف يف القرن اخلام�س  اأدى اكت�س̀`````اف الأ

املي̀`````Óدي وترجمة الكتاÜ املقد�س اإ¤ ولدة 

أZ̀`````اين دينية, ومع تط̀`````ور الكني�سة ومرا�سم  ا

القدادي�̀`````س Xهر عدد م̀`````ن املن�سدين الذين 

نا�سي̀`````د الدينية بهدف  حلنوا الرتاتي̀`````ل والأ

عي̀`````اد املقد�سة والطقو�س  تب�سي§ معاين الأ

الدينية. وهكذا Zن̀`````اءk املزامري مهد لأحلان 

(2)
الرتاتيل.

�سط̀`````ر التالية م̀`````ن مقالة  ونقتب�̀`````س الأ
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أيل̀`````ول  كتبه̀`````ا كوميدا�̀`````س �س̀`````درت يف 18 ا

أزادام̀`````اردz ال�سادرة يف  1913 يف جريدة }ا

الق�سطنطيني̀`````ة: }لق̀`````د قم̀`````â بتدوين مواد 

تاريخية وقعâ بني يدي من م�سادر اأجنبية 

واأرمنية, ولكنن̀`````ي ⁄ اأدر�سها. لقد كان حمور 

رمني̀`````ة  درا�ست̀`````ي واهتمام̀`````ي املقام̀`````ات الأ

القدمية التي �سكل̀`````â فكرة عنها من خÓل 

جمع وترتيب وتدقي̀`````≤ املواد خÓل ع�öين 

عام̀`````اk لوحدي. وقد قمâ به̀`````ذا العمل من 

خÓل التعم≤ يف معاين املقامات بهدف وحيد 

وهو اأن اأ“كن م̀`````ن اإXهار الأحلان القدمية 

رمني̀`````ة من املخطوẀ`````ات, ومÓءمتها مع  الأ

املتطلبات احلديثة من اأجل تدعيم املو�سيقى 

أم̀`````ا املو�سيق̀`````ى الدنيوية فهي  الكن�سي̀`````ة, وا

تعي�س بف†س̀`````ل القرويني. وعندما نتملك من 

املو�سيقى الكن�سية والدنيوية نكون قد �سكلنا 

فكرة اأعم≤ عن املو�سيق̀`````ى الوWنية ب�سكلها 

.zالكامل

م̀`````ن اأهم اأعم̀`````ال كوميدا�̀`````س املن�سورة: 

رمنيةz و}اأZاين �سعبية  }املو�سيقى القروية الأ

وكني�سة اأرمنيةz اللت̀`````ان تلقيان ال†سوء على 

رمنية.  النظريات اخلاÄWة ب�ساأن املو�سيقى الأ

ويف ع̀`````ام 1906 �س̀`````در يف باري�̀`````س بéهود 

اأ�سدقائ̀`````ه باك̀`````ورة اأعماله بعن̀`````وان (الغناء 

أZ̀`````اين قرويةz كما له  رمن̀`````ي) ‹موعة }ا الأ

عمال الهامة التي تطرقâ اإ¤  العديد من الأ

 âأثب رمنية حيå ا درا�سة املو�سيقى الدينية الأ

Zاين الرتاثية  أنه هنا∑ عÓقة وWيدة بني الأ ا

والدينية.

ومن اأهم اأعمال كوميدا�س هي �سياZته 

Zاين الرتاثية التي  �س̀`````وات املتعددة يف الأ لÓأ

تاأتي من عم≤ املو�سيق̀`````ى الوWنية. وبف†سل 

�سوات  أ�سكال جديدة لÓأ كوميدا�س, ” و�سع ا

رمنية ‡ا ميزها عن  Zاين الأ املتعددة يف الأ

خرى. اأZاين ال�سعوÜ ال�öقية الأ

وXهرت قيمة اأعمال كوميدا�س, عندما 

قام العديد من الباحث̀`````ني من خÓل درا�سة 

أZ̀`````اين �سعوÜ اأخرى.  اأZاني̀`````ه باملقارنة مع ا

أ�سكال  وكذل̀`````ك عند اإج̀`````راء مقارنات ب̀`````ني ا

Zاين يف مناfl ≥`````̀Wتلفة يف  عدي̀`````دة من الأ

أريافها. اأرمينية وا

يعترب بع†س الباحث̀`````ني اأن الفرتة ما بني 

 åاأكرث الفرتات ثراء, حي â1899-1905 كان

كان كوميدا�س يتابع عدة ‹الت يف الثقافة 

 kواح̀`````د, ف̀`````كان قائدا â`````̀املو�سيقي̀`````ة يف وق

للéوقة يف املعهد, ويق̀`````وم بتاألي∞ و–†سري 

كتباk درا�سية للمو�سيقى, ويوؤل∞ كلمات اأZاين 

�سعبي̀`````ة, ويلحن, ويح†̀`````ö درا�سات للمéمع 

الدو› للمو�سيقى.

كرث  أي†ساk جمعه وت�سéيله لأ من اأعمال̀`````ه ا

من ثÓثة اBلف حلن اأرمني, وكردي واإيراين 

وعرب̀`````ي, وع�̀`````öات الدفات̀`````ر الت̀`````ي –وي 
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رمنية, واأعمال  نظريات –ويل النوت̀`````ات الأ

Zاين ال�سعبي̀`````ة, وم�سودات  حول درا�س̀`````ة الأ

اأZاين وZريها.

ن من اأعمال لكوميدا�س هو  Bوما يعرف ال

عمال ال†سخمة والذي ي�سكل  جزء من تلك الأ

رمنية. أ�سا�س علم املو�سيقى ال�سعبية الأ ا

Zنية,  كان كوميدا�س ي�سعى اإ¤ اإXهار الأ

كونها حي̀`````اة القروي, وŒ�سيد فني مل�ساعره 

وعمل̀`````ه. ولذلك يعت̀`````رب كوميدا�س باحå يف 

الدرا�س̀`````ات الرتاثي̀`````ة, وXاه̀`````رة فريدة يف 

رمنية احلديثة. الثقافة الأ

كان كوميدا�̀`````س حري�ساُ على الحتكا∑ 

بالعا⁄ الغربي, و‚̀`````í يف تعري∞ املو�سيقى 

وروبيني.  رمنية اأمام كب̀`````ار املو�سيقيني الأ الأ

حي̀`````å كانâ له م�سارك̀`````ة ناجحة يف املوؤ“ر 

ال̀`````دو› للمو�سيقى الكن�سي̀`````ة يف برلني عام 

1901. وبعده̀`````ا اأWل عل̀`````ى الفرن�سيني بعد 

“كن̀`````ه م̀`````ن م�öوع̀`````ه يف تاأ�سي�̀`````س جوقة. 

 zفدخل }معهد الدرا�سات الجتماعية العليا

 Üللتعرف على علوم املو�سيقى الفرن�سية, وداأ

عل̀`````ى درا�سة اأعمال املو�سيقار كلود دوبو�سيه 

وعزفها, وتع̀`````ّرف على اأعم̀`````ال العديد من 

املوؤلف̀`````ني الكبار الفرن�سي̀`````ني اأمثال: موري�س 

رافيل وكابرييل فوريه وZريهم.

ا�ستطاع كوميدا�س اأن يéمع جوقة موؤلفة 

من مغن̀`````ني اأرمن وفرن�سي̀`````ني, ودربهم على 

رمنية.  Zاين الدينية الأ Zاين ال�سعبية, والأ الأ

وبع̀`````د اأن “كن من اإتقان اللغ̀`````ة الفرن�سية, 

وكان̀`````â فرقته ق̀`````د انتهâ م̀`````ن التدريبات 

واأ�سبح̀`````â جاه̀`````زة, ق̀`````رر تق̀`````دمي احلفلة 

املنتظرة يف باري�س, لتكون اأول Œربة لتقدمي 

رمنية الرتاثي̀`````ة اأمام النخبة من  Zني̀`````ة الأ الأ

اجلمهور الفرن�سي عام 1906. وبعد العر�س 

يتقدم كلود دوبو�سيه نحو كوميدا�س وينحني 

أنا  Ü كوميدا�س, ا أيه̀`````ا الأ اأمام̀`````ه قائkÓ له: }ا

 .zرمنية أنحن̀`````ي اأمام براع̀`````ة املو�سيق̀`````ى الأ ا

وقال للéمهور: }كان يكف̀`````ي لكوميدا�س اأن 

يكتب اأZني̀`````ة }اأندوينz فق§, لكي يكون من 

.z⁄املو�سيقيني العظماء يف العا

ويف عام 1910 انتقل اإ¤ الق�سطنطينية 

أ�س�س جوق̀`````ة الغناء }كو�س̀`````انz املوؤلفة من  وا

�سوات  ثÓثمÄة �سخ�س. وبعد اأن ارتفعâ الأ

رمنية, راì يوؤ�س�س فرقاZ kنائية  Zني̀`````ة الأ بالأ

يف كل املدن التي زارها مثل: برلني, وباري�س, 

�سكندرية, والقاهرة, وتبلي�سي,  وجني∞, والإ

Zنية  وباكو, حيå كانâ تلك الفرق تن�سد الأ

رمنية ال�سعبية منها والكن�سية. الأ

أب̀`````دى كوميدا�̀`````س خ̀`````Óل حياته  لق̀`````د ا

رمنية  املو�سيقية اهتماماk بالغاk باملو�سيقى الأ

 xال�سعبية, ودرا�سة املو�سيقى الدينية على حد

�سواء, معترباk اإياهما اأخاk واأختاk ولدا من Pات 

اجلذور.
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كان يقلقه و�سع املو�سيقى الكن�سية ب�سكل 

عام, وقد بح̀`````å عن Wرق جدي̀`````دة لتنقية 

 åأ�ساليب تطورها. حي املو�سيقى الديني̀`````ة وا

قدم من خÓل كتاباته م�öوعه مو�سحاk فيه 

أف̀`````كاره يف اإعادة اإحي̀`````اء وتطوير املو�سيقى  ا

الديني̀`````ة. حيå اأخذ بع̀`````ني العتبار الو�سع 

امل̀`````رتدي للمو�سيق̀`````ى الديني̀`````ة, وبن̀`````اء على 

الدرا�س̀`````ات النظرية الت̀`````ي ا�ستكملها اأقدم 

.zكوميدا�س على تاألي∞ }القدا�س

ويت�سدر }القدا�سz قمة اأعماله التي ما 

أثناء الطقو�س  زالâ تُن�سد حت̀`````ى يومنا هذا ا

رمنية. وقد اعتمد  الديني̀`````ة يف الكني�س̀`````ة الأ

فيها املبادÇ التالية: التخل�س من التنغيمات 

جنبي̀`````ة, وخل≤ ان�سéام ب̀`````ني الحتمالت  الأ

قرÜ اإ¤  الت̀`````ي اأوجدها, واختيار م̀`````ا هو الأ

رمنية, ومÓءمة  روì املو�سيقى الكن�سي̀`````ة الأ

نظم ال�سع̀`````ر Ãعنى الكلم̀`````ات, وال�ستفادة 

من املقام̀`````ات القدمية عند تغي̀`````ري اللحن. 

وقد ” ت�سéيل }القدا�سz اأول مرة يف باري�س 

عمال  ع̀`````ام 1933. والتي تعترب م̀`````ن اأهم الأ

ألفها كوميدا�س يف  �سواتz التي ا }متعددة الأ

رمنية. اإWار مو�سيقى الكني�سة الأ

لقد �ساZها من خÓل جمع الأحلان من 

كهنة }اإيت�سميادزينz, وكهنة قرويني, واأحلان 

نها –مل الطابع  تراثية قدمية انتقاه̀`````ا, لأ

.
(3)

رمني الأ

من النادر ج̀`````داk اإيéاد فن̀`````ان اأو نحات 

أث̀`````ر بكوميدا�س وفنه.  أو ر�س̀`````ام اأرمني ⁄ يتا ا

فقد اأ�سحى كوميدا�س م̀`````ادة د�سمة للفنون 

ف̀`````Óم  خ̀`````رى, كالفن̀`````ون الت�سكيلي̀`````ة, والأ الأ

 êريها. كما اندرZحيات وö�الوثائقي̀`````ة, وامل

 Üد بني اأعمال واإبداع̀`````ات كبار وعمالقة الأ

رمني. الأ

فق̀`````د تن̀`````اول ال�ساعر املع̀`````روف باروير 

�سيفا∑ عام 1959 يف قمة اأعماله امللحمية 

}الناقو�س ال̀`````ذي ل ي�سمzâ حياة املو�سيقار 

كوميدا�̀`````س وم�س̀`````ريه, وتتéلى فيه̀`````ا روؤيته 

أف̀`````كاره, اإP اإن الكتابة عن كوميدا�س تعني  وا

رمني باأكمله, باأZانيه,  الكتابة عن ال�سعب الأ

ودموع̀`````ه, Ãا�سيه وم�ستقبل̀`````ه. ومن خÓل 

 ,Üن امل�سلوWفكرة الو èسوره ال�ساعرية عال�

والقه̀`````ر امل�ستمر, وت�سكل ه̀`````ذه امللحمة يف 

بنيتها وخ�سو�سية تعبريها ال�سعري Xاهرة 

رمني. فريدة يف ال�سعر الأ

Bرام خات�سادوريان:  ا وقال عنه املو�سيقار 

}مو�سيقى كوميدا�س هي �سافية كتدف≤ ينبوع 

رمن املعا�öون  أراد امللحنون الأ جبلي. فاإPا ا

–وينبغ̀`````ي عليهم Pل̀`````ك- امل�ساركة يف تكوين 
رمنية, فيéب عليهم  املدر�سة املو�سيقي̀`````ة الأ

.zالتعرف على كوميدا�س من �سميم قلوبهم

�سوات  �سل̀`````وÜ اخلا�س لتع̀`````دد الأ اإن الأ

Zنية  أث̀`````رى الأ ال̀`````ذي اعتم̀`````ده كوميدا�̀`````س ا
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Zاين التي  رمني̀`````ة. وميكن Pكر بع†̀`````س الأ الأ

تربز التعب̀`````ري ال�سادق ع̀`````ن خلéاته وحزنه 

ومنها: (كارونا) اأي }اإن̀`````ه الربيعz, و}�سéرة 

Bه حبيبتي م̀`````ارالz و(اأندوين)  امل�سم�̀`````سz و}ا

 Üد يف بيت̀`````ه-, والتي ت�سور عذاö�اأي امل-

رمني املهéر من بيته. ن�سان الأ الإ

اأما اأZنية }Wائر الرهوz التي –تل مكانة 

رمني, فهي “ثل  خا�سة يف قلوÜ ال�سعب الأ

احلنني اإ¤ الوẀ`````ن, وقد Xهرت يف القرون 

رمن̀`````ي يتغرÜ يف  الو�سط̀`````ى عندم̀`````ا كان الأ

اأي مدينة خ̀`````ارê وWنه. وعندما و�سلâ اإ¤ 

 kكوميدا�س نف†س الغبار عنها, واأل∞ لها حلنا

خا�س̀`````اÃ ,kرافقة مو�سيقي̀`````ة �سفافة اإ¤ اأن 

اأ�سحâ ن�سيداk لكل اأرمني يحن اإ¤ وWنه.

Zاين, ب̀`````رز كوميدا�س يف  اإ�ساف̀`````ة اإ¤ الأ

 âأو الرتاثي̀`````ة, والتي كان اجلوق̀`````ة الكن�سية ا

�سوات من اأجل اأ�سوات  توزع بنم§ تعدد الأ

flتلطة. فقد حلن القدا�س لل�سوت الذكوري 

.kاö�ح

 zاين اجلماعية نذكر: }�سونا يارZ ومن الأ

(حبيبتي �سونا), 174اأZنية املزارعz, }�سل�سلة 

عرا�سz وZريها. وتتفرد اأZنية  من اأZاين الأ

ألفها يف ا�ستنبول  أيتها اللغة املده�سةz التي ا }ا

عام Ã 1913نا�سبة الذكرى 1500 لكت�ساف 

رمنية والذك̀`````رى 400 لطباعة اأول  اللغ̀`````ة الأ

رمنية. كتاÜ باللغة الأ

على كل حال ميكن ح�ö اأعماله املن�سورة 

من املق̀`````الت كالت̀`````ا›: }ف�س̀`````ول الكني�سة 

رمني̀`````ةz, و}موا�سيع م̀`````ن تاريخ املو�سيقى  الأ

رمنية يف القرن التا�سع ع�zö, و}مقالت  الأ

Zاين  نقدي̀`````ةz, وZريها. اأما ‹موع̀`````ات الأ

فه̀`````ي كالتا›: }األ∞ لعب̀`````ة ولعبةz, و}اأحلان 

رمني) ‹موعة اأZاين  كرديةz و}(الغن̀`````اء الأ

قروي̀`````ةz, و}اأZاين �سعبية اأرمني̀`````ةz, واأZاين 

دينية اأرمنيةz, }علم النوتاتz, }كتب درا�سية 

 ,zربيةZ اين اأجنبية بلغات`````̀Zأ للمو�سيقىz, }ا

 ,zرمنية درا�سة ع̀`````ن املو�سيقى الكن�سي̀`````ة الأ

.
(4)

zرمني }الغناء الأ

ل ميكن اإZفال دور كوميدا�س يف الرتبية 

رç املو�سيقي  �ساف̀`````ة اإ¤ الإ املو�سيقية, فبالإ

�سافة اإ¤  ال̀`````ذي يف الرتبية املو�سيقية,  فبالإ

رç املو�سيق̀`````ي الذي خلّفه, قام كوميدا�س  الإ

برعاي̀`````ة وتن�سÄ̀`````ة جي̀`````ل م̀`````ن تÓمذته, من 

من�سدين ومغنني, الذي̀`````ن تدربوا على يديه, 

ون�öوا ر�سالته يف اأنحاء العا⁄, خÓل حياته 

ليم. وبعد رحيله الأ

ميك̀`````ن اأن ن�ستخل�س من هذا باأن اأعمال 

فرادي  كوميدا�̀`````س يف الغناء اجلماع̀`````ي والإ

تنق�س̀`````م اإ¤ ق�سمني: اإبداع̀`````ات مبنية على 

م�س̀`````ادر مو�سيقية �سعبي̀`````ة ودينية. واأعمال 

ت�سمل م�ساهد مو�سيقية.

فاملو�سيق̀`````ار كوميدا�̀`````س كان يُعنى اأكرث 



¢SGó«eƒc »æeQ
C
’G øë∏ŸGh QÉ≤«°SƒŸG π«Môd ¿ƒ©Ñ°ùdGh á°ùeÉÿG iôcòdG

293 2011  •ÉÑ`````````````°T    569  Oó`````````````````````©dG569  Oó`````````````````````©dG569

فرادي  باأعمال̀`````ه الت̀`````ي تتعل̀`````≤ بالغن̀`````اء الإ

 ö�واجلماعي والتوزيع. فهي بح≤ اأعمال تاأ

القل̀`````وÜ, وتÓم�̀`````س جمي̀`````ع املوا�سيع مثل: 

احل̀`````وار الذاتي, والن�سي̀`````د, وWبيعة الوWن, 

عرا�س اإلخ. واملناXر الطبيعية, والأ

وهنا تظهر براعة كوميدا�س يف التناZم, 

�سوات  أ�سلوبه احل�سا�س يف اعتماد تعدد الأ وا

�سلوÜ اجلديد الذي  (البوليفوين), وكذلك الأ

اعتمده بالتن�سي≤ ب̀`````ني خ�سائ�س املو�سيقى 

أ�ساليب عل̀`````م املو�سيقى التي كان  ال�سعبية وا

يعتمدها املوؤلفون يف اأوروبة.

أ�سلوبه  لقد فتحâ اإبداعات كوميدا�س وا

Bفاقاk جديدة اأمام تطور  يف التاألي∞ والتلحني ا

رمني, وو�سعه̀`````ا يف اإWار  فن املو�سيق̀`````ى الأ

تطور املو�سيق̀`````ى العاملية, كما كان لها اأثرها 

الكبري على مو�سيقى ال�سعوÜ ال�öقية.

رمنية التي  Z̀`````اين القروي̀`````ة الأ تتمثل الأ

جعله̀`````ا كوميدا�س كاأنطولوجي̀`````ا لفّن الغناء 

رمن̀`````ي, ويف النظريات التي  لدى ال�سعب الأ

أ�س�س املو�سيقى  تطرق لها كوميدا�س, اأXهر ا

Zنية, وقام  ال�سعبية, وو�س∞ تطور تكوين الأ

رمني̀`````ة ال�سعبية  Zنية الأ أ�س̀`````كال الأ بتحليل ا

وخ�سائ�س تاأليفها, وو�س∞ قيمتها الفنية. 

أي†ساk ما ك�سفه عن حقيقة خ�سائ�س  ومن املهم ا

أ�س�̀`````س املو�سيقى  Zني̀`````ة الدينية, وتÓقي ا الأ

أم̀`````ا املقالت التي كتبها  ال�سعبية والدينية. ا

حول النوتات فهي ت�سهم يف درا�سة املو�سيقى 

يف القرون الو�سطى.

تكم̀`````ن قيمة الفن الذي ق̀`````ام كوميدا�س 

رمنية  بتقدميه لي�س فق̀`````§ يف املو�سيقى الأ

خرى يف  بل يف تطور مو�سيق̀`````ى ال�سعوÜ الأ

مور التي  ال�̀`````öق. بل ميكن القول اإنه من الأ

Wياف التي  تتمتع Ãكان̀`````ة خا�سة, ه̀`````ي الأ

 åحي .Üنية يف حياة ال�سعوZ تتناول موقع الأ

Zنية  كان كوميدا�̀`````س ي�س∞ عملي̀`````ة خل≤ الأ

ال�سعبية م̀`````دركاk عم≤ حياة ونف�سية القروي 

رمن̀`````ي, فياأخذ املتلق̀`````ي اإ¤ ميدان اإبداع  الأ

ال�سعب.

Zاين  ميلك كوميدا�س عدداk كبرياk من الأ

أ�سا�س  (الفردي̀`````ة واجلماعية) املبني̀`````ة على ا

Zاين  Zاين الراق�سة. فمن املعروف اأن الأ الأ

الراق�س̀`````ة ال�سعبي̀`````ة الق�س̀`````رية التي وزعها 

كوميدا�̀`````س منت�öة بني ال�سب̀`````اÜ القرويني 

 ìرم̀`````ن. فخط̀`````وط الرق�̀`````س –م̀`````ل رو الأ

الدعاب̀`````ة واأجواء الفرح̀`````ة, فت�سكلâ �سل�سلة 

 ,zريZاين املميزة وهي: }احلبيبة �سوZ من الأ

و}خوم̀`````ار خاركيz, }اPهب̀`````ي اPهبيz, و}ل 

..zميكنني اللعب

فمما مييزه̀`````ا جميعاk: الرق̀`````ة, وتناZم 

Zاين  احلرك̀`````ة, رZم اختÓف بنيتها فهذه الأ

تتÓق̀`````ى يف التناZم وف≤ Wبيع̀`````ة الرق�سة. 
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لت  Bفا�ستط̀`````اع كوميدا�س اأن يعي̀`````د تاأثري ال

يقاعية ال�سعبية ب�سكل �ساحر. الإ

 zنية }حبيبت̀`````ي �سوناZاأ kأي†س̀`````ا وهنا∑ ا

Zاين من  التي له̀`````ا مكان̀`````ة خا�سة ب̀`````ني األأ

حي̀`````å انفرادها بطابعه̀`````ا كن�سيد يف حلقة 

Zنية  رق�س جماعية. لي�س ب�سبب مو�سوع الأ

ن ال�س̀`````ورة احلقيقية  ال�سعبي̀`````ة فق§, بل لأ

باتâ اأZنى واأثرى بف†سل فانتازية كوميدا�س, 

وخياله الوا�س̀`````ع للتعبري عن الطرÜ ال�سعبي 

Zنية اجلماعية املعقدة  والرجولة. فه̀`````ذه الأ

أZ̀`````اين جماعية  الت̀`````ي ت�سكلâ م̀`````ن ثمانية ا

 âنيتني منفردتني, �سوبرانو وتينور, حيكZواأ

Zنية راق�سة �سعبية. على مو�سوع ب�سي§ لأ

رç املو�سيق̀`````ي الذي خلفه الراهب  اإن الإ

 kني ومتن̀`````وع, وهو ي�سمل تقريباZ كوميدا�س

‹̀`````الت الف̀`````ن املو�سيق̀`````ي كافة ب̀`````دءاk من 

Zاين  التاألي∞, والغناء, والقي̀`````ادة, وجمع الأ

Zاين م̀`````ن التاأثريات  ال�سعبي̀`````ة, وتنقي̀`````ة الأ

الغربي̀`````ة, والدرا�سة املو�سيقي̀`````ة, واأعمال ل 

تنتهي.

Z̀`````اين التي كتبه̀`````ا, وقام  أم̀`````ا ع̀`````ن الأ وا

بتوزيعها, فه̀`````ي ت�سمل اأZاين قروية, واأZاين 

جماعية تتكلم عن احل̀`````ب وال�سوق, واأZاين 

نا�سيد,  الغرب̀`````ة, واأZاين عن العم̀`````ل, مثل الأ

أZ̀`````اين خا�سة باحل�س̀`````اد, واأZاين Wق�سية  وا

عرا�̀`````س, وكذل̀`````ك اأZاين  تُعن̀`````ى باأZ̀`````اين الأ

أخ̀`````رياk اأZاين, وترتي̀`````ل دينية من  وWني̀`````ة, وا

القرون الو�سطى, ” توزيعها بح�س مره∞, 

وفن راق̀`````ي. اإ�سافة اإ¤ Pلك يتمثل القدا�س 

�س̀`````وات املتع̀`````ددة كقيمة  الكوميدا�س̀`````ي بالأ

حقيقية ميك̀`````ن اأن تناف�س اأعمال مو�سيقيني 

عامليني.

فقد قال عنه دمي̀`````رتي �سو�سداكوفيت�س: 

رمنية  }اإن اأعم̀`````ال كوميدا�س يف املو�سيقى الأ

عظيمة جداk. لقد خرجâ اإبداعاته اجلميلة 

عن حدود اأرميني̀`````ا, واأ�سحâ فخراk للثقافة 

املو�سيقي̀`````ة العاملية. كوميدا�̀`````س لي�س فق§ 

موؤلف̀`````اk كبرياk, بل ه̀`````و مو�سيق̀`````ار معروف, 

وباحå يف الرتاç ومن ال�سعب تقييم اأعماله 

يف هذا املé̀`````ال. اإن املو�سيقي̀`````ني ومتذوقي 

املو�سيق̀`````ى وال�سع̀`````ب ال�سوفييت̀`````ي يحرتمون 

ويقد�س̀`````ون Pك̀`````رى كوميدا�̀`````س. اإن املوؤلفني 

رم̀`````ن يتبعون يف اأعمالهم على  ال�سوفييâ الأ

خطى كوميدا�س العظيم. اإن مو�سيقاه تعي�س 

بد مع املو�سيقى ال�سوفيتية  و�ستعي�̀`````س اإ¤ الأ

.zالعظمى

‚ا كوميدا�س م̀`````ن العتقال والرتحيل 

Bه من  ت̀`````را∑. ولكن م̀`````ا را بف†س̀`````ل تدخل الأ

رمن خÓل التهéري جعل توازنه  عذاب̀`````ات الأ

النف�س̀`````ي يخت̀`````ل. فاأم†سى بقي̀`````ة حياته يف 

امل�سايف يف ا�ستنبول, وثم نقل اإ¤ باري�س عام 

1919 حيå تويف عام 1935, وبعد عام نقل 
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رفاته اإ¤ يريف̀`````ان لريقد يف مدفن العظماء 

.zالبانتيون{

يف الع̀`````ام املا�سي, احتفل العا⁄ بالذكرى 

ال140 ل̀`````ولدة املو�سيق̀`````ار وامللحن والقائد 

رمن̀`````ي كوميدا�س, كم̀`````ا اأحيا  املو�سيق̀`````ي الأ

ع̀`````ا⁄ املو�سيقيني ه̀`````ذا الع̀`````ام الذكرى 75 

ÓWق ا�سمه على  رمن لإ لرحيله. وحر�س الأ

مدار�س و�س̀`````وارع يف يريفان, وهنا∑ متح∞ 

خا�س با�سمه, كما يوجد “ثال له يف اإحدى 

احلدائ≤ العامة يف يريف̀`````ان, مواجه املعهد 

الع̀`````ا› للمو�سيقى يف يريف̀`````ان الذي ي�سمى 

أي†ساk با�سمه. ا

}كوميدا�سz, ا�سم يرمز اإ¤ �سعب باأكمله 

بثقافته الغنية وم�سريه احلزين. لقد اكت�س∞ 

Zني̀`````ة التقليدية  كوميدا�̀`````س املو�سيق̀`````ى والأ

ون�öه̀`````ا يف اأوروبة. فقد ا�ستطاع من خÓل 

رمنية والأحلان  Zنية ال�سعبي̀`````ة الأ درا�سة الأ

رمني ونظرية  الكن�سية, واكت�س̀`````اف املقام الأ

�سوات, اأن يربهن وب�سكل علمي و–ليلي  الأ

رمنية لها هوية خا�سة بها. اأن املو�سيقى الأ

أ�سيع عن  كم̀`````ا “كن م̀`````ن اإزاح̀`````ة م̀`````ا ا

 .kرمنية باأنها حزينة وباكية دائما املو�سيقى الأ

 ìأنها حيوية ويف داخلها هنا∑ رو أثب̀`````â ا بل ا

رمني. وفل�سفة ال�سعب الأ

لقد اأدر∑ اأن املو�سيقى هي �سدى حلياة 

ال�سعب وما بداخله, وهي عن�ö فعال على 

Wري̀`````≤ الوع̀`````ي الوWني. وبف†س̀`````ل اخلامة 

أداء  ال�سوتية التي كان يتمتع بها, اأو�سل فن ا

رمني̀`````ة اإ¤ م�ستوى عا›. وبذلك  Zنية الأ الأ

رمنية.  ميكن اعتباره موؤ�س�س مدر�سة الغناء الأ

 íمÓسخ�سيته وم� íمÓف�سوته يوحي بكل م

رمني يف اBن معاk, ففي تقلبات �سوته ميكن  األأ

رمني  ح�سا�س بتاريخ ال�سعب الأ ال�ستماع والإ

على مّر القرون.

Zنية  أثبâ كوميدا�س اأن املو�سيقى والأ لقد ا

رمنية.  رمنية لها نف�س خ�سائ�س اللغة الأ الأ

Z̀`````اين الريفية  ولذل̀`````ك ‚̀`````í يف جم̀`````ع الأ

والرتاثي̀`````ة و�ساZه̀`````ا حيå ت�س̀`````كل الكلمات 

والأحلان واملو�سيقى وحدة متكاملة.

ونختم Ãا قاله كوميدا�س يف املو�سيقى: 

}اإن املو�سيق̀`````ى له̀`````ي �Üö م̀`````ن احلركية, 

كال†س̀`````وء واحل̀`````رارة والكهرب̀`````اء اإلخ. وهذا 

ن̀`````ه املو�سيقى تتكون من  اأمر ب�سي§ جداk, لأ

�س̀`````وات التي لي�س̀`````â اإل حركات اأتâ من  الأ

أو  Zنية ا اجل̀`````و. ولذلك يéب اأن ن̀`````رى يف الأ

اللح̀`````ن احلركية اأولk. وتلك احلركية تتواف≤ 

مع حركي̀`````ة الع̀`````ا⁄ الداخل̀`````ي, اأي امل�ساعر 

الداخلي  الع̀`````ا⁄  وال�سطراب̀`````ات. فحركات 

ن�سان هي نتيéة حلركات العا⁄ اخلارجي.  لÓإ

وهكذا, تعدد البيÄة يولد تعدد امل�ساعر وÃا 

اأن املو�سيقى انعكا�س للم�ساعر فتظهر اأمامنا 

بحزن و�سعادة و�سمو, وف≤ البيÄة التي يعي�س 

.zفيها هذا ال�سعب èوي�سعر وينت
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 Üد خرية عن الرتاç الÓمادي بعامة, وعن الأ كرث احلديå يف ال�سنوات الأ

دÜ ال�سعبي الذي  أ�سعد الكثريين Pلك, وهو – اأي الأ ال�سعب̀`````ي بخا�سة, ولقد ا

�سنق�̀`````ö حديثنا يف هذا البحå عليه – الذي قد اأبدعه مبدعون كثريون يف 

اأزمنة واأمكنة كثرية, وعرّبوا به عن روì ال�سعب واأ�سالته وحيواته املتعددة وما 

ماين. مال والأ Bي�سبو اإليه من ال

 .…Qƒ°S »HôY åMÉHh »©eÉL PÉà°SCG

.äƒë°ùc OÉªY ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

IÒ°S ‘ Ö∏M

(1)¢S r nÈ« pH ôgÉ¶dG ∂∏ŸG 
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دÜ ال�سعبي  دÜ ال�سعبي – اأي الأ دÜ ال�سعبي – اأي الأ اأي الأ أنه  أنه –  وعلى الرZم من ا –  وعلى الرZم من ا
- قد اأ�öع اأجنحته يف عوا⁄ اخليال الف�سيحة 

الÓمتناهية, فحلقâ يف �سماواته كما �ساءت 

بÓ قيود ول حدود, فقد انطل≤ من حيوات 

أح̀`````داç ووقائع, وما  ال�سع̀`````ب وما فيها من ا

انطÓقته يف عوا⁄ اخلي̀`````ال �سوى تعبري عن 

رZبت̀`````ه يف اإعادة ر�س̀`````م التاري̀`````خ ورجالته 

و�سانعيه واأحداثه و�öاعاته كما كانâ توّد 

Wبقات ال�سعب العادية اأن تكون, وهي التي 

حداç وال�öاعات اأكرث  اكت̀`````وت بنار تلك الأ

ا عن رZبتها يف  kأي†س من Zريها, و�سوى تعبري ا

 ö�ل, واندحار ال`````̀Wانت�سار احل≤ على البا

أم̀`````ام جحافل اخل̀`````ري, ويف اأن ي�سود العدل  ا

من ولو يف اخلي̀`````ال Wاملا عزs –ققه يف  والأ

اأر�س الواقع.

ا اأن ندر�س  kوري جدö†لذل̀`````ك من ال     

تاريخ ال�سخ�سية التاريخية, وهي هنا امللك 

 Üد الظاه̀`````ر بيرب�س, والتي انطل̀`````≤ منها الأ

ال�سعبي و�سورها قب̀`````ل احلديå عن ال�سرية 

نف�سه̀`````ا, وPلك حتى ن�ستطي̀`````ع فهمها بعم≤ 

أراد رواتها  و�سمول, ون�سل اإ¤ الغايات التي ا

و�سامعوها اأن ي�سلوا اإليها.      

و‚̀`````د Pلك يف م̀`````ا كتبته كت̀`````ب التاريخ 

عنه مثل النé̀`````وم الزاهرة والبداية والنهاية 

وZريهما, فه̀`````و ال�سلطان امللك الظاهر ركن 

أبو الفت̀`````وì بيرب�س �سلط̀`````ان الديار  الدي̀`````ن ا

. ُولد عام 
(2)

امل�öية وال�سامية واحلéازي̀`````ة

, والقبéاق 
(4)

, يف �سحراء القبéاق
(3)

620ه`

قبيل̀`````ة تركية عظيمة, Wلبâ عام 640ه` من 

ملك اأولن الرتكم̀`````اين اأن يéريها من التتار 

الذين هددوها, ولكنه Zدر بها فاأZار عليها 

وقت̀`````ل و�سبى الكثري منها, وكان بيرب�س فيمن 

يوبية  أُ�ö, فبيع ونق̀`````ل اإ¤ بÓد ال�سلطنة الأ ا

مري عÓء الدين البندقدار,  حيå ا�س̀`````رتاه الأ

 íملكيته اإ¤ ال�سلطان امللك ال�سال âثم انتقل

, فéعله من 
(5)

أي̀`````وÜ عام 644ه` ‚م الدين ا

, و�öع̀`````ان ما Xهرت 
(6)

‡اليكه البحري̀`````ة

, فرتق̀`````ى يف املنا�س̀`````ب الر�سمية 
(7)

مواهب̀`````ه

 ,
(8)

مراء وا�ستمر يف Pلك حتى  Zدا من كبار الأ

أنه مل̀`````ا دخل القاهرة  و‡ا ي̀`````دل على Pلك ا

قبي̀`````ل موقعة ع̀`````ني جالوت رك̀`````ب ال�سلطان 

أنزله يف دار  امللك املظفر قطز ل�ستقباله, وا

.
(9)

Üالوزارة واأقطعه ق�سبة قليو

ا, وقد  kا جد kموحW ا`````̀ kاعéكان بيرب�س �س

 çحدا جعله Pل̀`````ك ي�سار∑ يف كثري م̀`````ن الأ

املهم̀`````ة ويف احلروÜ التي كان̀`````â ت�سّب بني 

أنف�سه̀`````م من جه̀`````ة, وبينهم وبني  املمالي̀`````ك ا

, ف�سار له �ساأن 
(10)

اأعدائهم م̀`````ن جهة اأخرى

ح̀`````داç املهمة  Bخ̀`````ر هذه الأ عظي̀`````م, وكان ا

ا كبريkا قبل اأن ي�سل  kأ�سهم فيها اإ�سهام الت̀`````ي ا

اإ¤ ال�سلطن̀`````ة هو ا�سرتاك̀`````ه مع املظفر قطز 

يف معركة عني جال̀`````وت يف 25 من رم†سان 
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ول  عام 658ه̀``````, والتي ُهزم فيه̀`````ا املغول لأ

م̀`````رة, وانت�ö فيها املماليك عليهم انت�سارkا 

 .
(11)

ا kكا�سح

كان ال�سلط̀`````ان املظف̀`````ر قط̀`````ز قد وعد 

ن يعّين̀`````ه نائبkا على حلب, 
بيرب�̀`````س من قبل اأ

ا م̀`````ن ا�ستداد  kبوعده له خوف p∞`````̀ولكن̀`````ه ⁄ ي

, واتف≤ على 
(12)

نف̀`````وPه, فحقد عليه بيرب�̀`````س

أم̀`````راء املماليك, و�سنحâ له  قتله مع بع†س ا

فر�سة –قي≤ Pلك قبل عودتهم مع جي�سهم 

 nهذه النقطة âوكان .
(13)

املنت�ö اإ¤ القاهرة

ال�س̀`````وداءn الوحيدةn يف تاريخه, ولكن الرجال 

والأ· ل يقا�س̀`````ون بالنق̀`````اط ال�سوداء التي 

اقرتفوها, واإ‰̀`````ا يقا�سون بالنقاط البي†ساء 

الت̀`````ي �سنعوه̀`````ا, ولقد ح̀`````اول بيرب�̀`````س اأن 

ميحوه̀`````ا باأعماله اجلليلة التي قام بها خري 

قيام بعد Pلك.

ومن البديهي بعد مقت̀`````ل قطز اأن توؤول 

ا  kال�سلطن̀`````ة اإ¤ قاتله رك̀`````ن الدين بيرب�س تبع

Bنذا∑, و�سعد  ع̀`````راف اململوكية ال�سائدة ا لÓأ

اإ¤ قلع̀`````ة اجلب̀`````ل لتت̀`````م مرا�سي̀`````م ا�ستÓمه 

̀`````ا يف 17 من Pي القعدة عام  kلل�سلطنة ر�سمي

.
(14)

658ه`

وعلى الرZم من اأن بيرب�س رابع �سWÓني 

 يُع̀`````د املوؤ�س�س 
(15)

و¤ الدول̀`````ة اململوكي̀`````ة الأ

احلقيق̀`````ي لها, وPل̀`````ك ملا فعله م̀`````ن اأعمال 

عظيم̀`````ة يف flتل̀`````∞ النواحي خ̀`````Óل مدة 

 (16)
ا kين عامö�سلطنته التي امتدت قرابة ع�

حت̀`````ى وفاته يف 28 من املح̀`````رم عام 676ه` 

ا من  kمر الذي جعل̀`````ه واحد , الأ
(17)

بدم�س̀`````≤

.
(18)

اأعظم �سWÓني املماليك قاWبة

̀`````ل املوؤرخ̀`````ون يف القدمي ويف  ولقد ف�سّ

احلديå م̀`````ن عرÜ واأجان̀`````ب تاأريخ اأعماله 

العظيمة وملوؤوا يف Pلك ال�سفحات الكثرية, 

مر ال̀`````ذي يدل على جدارت̀`````ه بال�سلطنة,  الأ

وعلى �سبقه لكث̀`````ري من �سابقيه ولحقيه من 

ن اأن ن�سري  Bني املماليك, ويكف̀`````ي ال`````̀WÓال�س

أنه ا�ستط̀`````اع اأن يق†سي على اأعدائه يف  اإ¤ ا

أو اأن يخمدهم بéي�سه  الداخ̀`````ل واخل̀`````ارê, ا

الذي ُعني به عناية كربى جعلته قويkا ومكنته 

أنه اأقام عÓقات  من النت�سار على اأعدائه, وا

Wيبة مع معظم ال̀`````دول املéاورة, و“ّيز من 

جمي̀`````ع �سWÓني ع�̀`````öه بحمايته للحرمني 

ال�öيفني, وباإحيائه للخÓفة العبا�سية التي 

نقلها اإ¤ القاهرة بعدما ق†سى عليها املغول 

يف بغداد عام 656ه`, وباأنه قد اأ�سلí اأحوال 

منية, وباأن  البÓد القت�سادي̀`````ة والعلمية والأ

ح̀`````دود �سلطنته ق̀`````د ات�سعâ حت̀`````ى امتدت 

̀`````ا حتى بÓد  kد النوبة جنوبÓ`````̀م̀`````ن اأق�سى ب

, وم̀`````ن برقة Zربkا حتى العراق  kال�سام �سمال

.
(19)

ا kقö�

دÜ �س̀`````ورة م�öق̀`````ة له  ولق̀`````د ر�س̀`````م الأ

عماله واإ�سÓحاته وانت�ساراته يف ق�سائد  ولأ
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كثرية قالها اأكرب �سعراء ع�öه الذين 

أت̀`````وه م̀`````ن كل ح̀`````دÜ و�س̀`````وÜ مثل  ا

�سهاÜ الدين حمم̀`````ود وعبد اˆ بن 

ن�ساري وحمي̀`````ي الدين بن  عم̀`````ر الأ

عبد الظاهر ونا�ö الدين ح�سن بن 

النقيب الكناين وب̀`````در الدين يو�س∞ 

املهمندار وحممد بن ر�سوان النا�سخ 

أبو احل�سني  و�سم�س الدين بن دانيال وا

.
(20)

بن اجلزار وZريهم

دÃ Üا قال ال�سعراء  و⁄ يكت∞ الأ

يف املل̀`````ك الظاه̀`````ر باللغ̀`````ة العربية 

الف�سح̀`````ى كم̀`````ا فعل م̀`````ع Zريه من 

أ�س̀`````اف اإليه �سرية  بط̀`````ال, واإ‰ا ا الأ

ملحمي̀`````ة ن�سéه̀`````ا ال�سع̀`````ب باللغ̀`````ة 

املحكية تعبريkا عن حبه له واإعéابه 

به, و�سماه̀`````ا �سرية املل̀`````ك الظاهر, 

 Üد وتع̀`````دt درةk ك̀`````ربى يف عق̀`````د الأ

أ�سهم فيه̀`````ا رواة �سعبيون  ال�سعب̀`````ي, ا

أ�سماءهم,  كثريون, ⁄ يحف̀`````ß التاريخ ا

ولكنه̀`````م ع̀`````ربوا ب�سدق عن �سم̀`````ري ال�سعب 

ا, فتغنى  vا جمvالذي اأحّب املل̀`````ك الظاهر حب

بانت�ساراته يف ‹ال�سه باملقاهي والديوانيات 

ا بني احلقيقة  kريها يف املدن والقرى مازجZو

 kÓمر الذي جع̀`````ل الظاهر بط واخلي̀`````ال, الأ

أنه بطل  أ�سطوريvا ق̀`````دوةk ف†سkÓ عن ا ̀`````ا ا vسعبي�

, ولذلك اختلفâ �سريته هذه 
ّ
 حقيقي

ّ
تاريخي

من قطر اإ¤ قطر من حيå احلوادç ور�سم 

يéاز والتف�سيل وZري Pلك,  ال�سخ�سيات والإ

اإP كان كل راوm من رواتها ي†سفي عليها كثريkا 

.
(21)

من روحه وي†سي∞ اإليها كثريkا من فنه

أبرز ال�ّسري  وتعدt �سرية امللك الظاهر من ا

التي ملا ت̀`````زل را�سخة يف الذاك̀`````رة ال�سعبية 

العربي̀`````ة, واBخر مÓحمنا العربي̀`````ة ال�سعبية 

نها  ̀`````ا, ولي�س من الي�س̀`````ري تلخي�سها لأ kاإبداع
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 çحدا حلقات كثرية تتزاحم فيها الوقائع والأ

واملواق̀`````∞ واحلروÜ والرج̀`````ال والن�ساء يف 

بÓد كثرية وا�سعة قريب̀`````ة وبعيدة. ومع Pلك 

فاإنه̀`````ا تت�س̀`````م بخ�سي�سة هام̀`````ة هى: �سرية 

بط̀`````ل تاريخي ملحمي, هو: الظاهر بيرب�س, 

 kجبارا kعدوا kي�ساركه اأبطال, يواجهون جميعا

يعاونه اأن�ساره, وقد “ثل ي�سخ�سية �öيرة, 

أق̀`````رÜ اإ¤ اخلي̀`````ال منه̀`````ا اإ¤ الواقع,  هي ا

. فاملع̀`````ار∑ كلها 
(22)

هي �سخ�سية (ج̀`````وان)

 Üول فري≤ العر اإPن تق̀`````وم بني فريق̀`````ني: الأ

وامل�سلم̀`````ني يتزعمه بيرب�س من جهة, والثاأين 

فري≤ الفر„ يتزعمه (جوان) ثم فري≤ املغول 

بقيادة (هÓوون) من جهة اأخرى.

يوبية, وتتو�سع  أ بالدول̀`````ة الأ وال�سرية تبدا

نه الذي  أي̀`````وÜ, لأ يف اأخب̀`````ار امللك ال�سالí ا

ا�ستقدم بيرب�س الذي ت�سرت�سل ال�سرية يف ر�سم 

خطوط �سورته منذ ن�ساأته, وتروى تاBخيه مع 

ولياء عنه, وتبّني ال�سيد  الفداوية, ور�سى الأ

البدويu له, وتظ̀`````ل تتعقبه جاعلة اإياه حمور 

احلوادç يف منا�سبه التي تولها, ويف اإيثاره 

للع̀`````دل واخلري كما ينبغ̀`````ى اأن يكون احلاكم 

مر يف  يف ت�سور ال�سع̀`````ب, حتى ا�ستقر له الأ

 wوفر wلك كرP بعد çحدا م�ö وال�س̀`````ام. والأ

ب̀`````ني العرÜ وامل�سلمني م̀`````ن ناحية, والفر„ 

واملغ̀`````ول من ناحية اأخرى, يتخللها منازعات 

ب̀`````ني الوحدات التي يتاأل∞ منها هذا الفري≤ 

أو Pا∑, والن�Z öالباk للعرÜ وامل�سلمني.  ا

وقد Wبع̀`````â �سرية الظاهر Wبعات عدة, 

أربع منها, هي: اWلعâ على ا

W -1بعة م�öية, �ساحبها عبد احلميد 

اأحم̀`````د حنفي ب̀`````Ó تاريخ, وه̀`````ي يف خم�سة 

اأجزاء.

أخ̀`````رى, �سادرة عن  W -2بع̀`````ة م�öية ا

الهيÄة امل�öي̀`````ة العامة للكتاÜ 1977, وهي 

م�سورة عن ن�سخة قدمي̀`````ة قاهرية, Wبعها 

عبد الرحمن حممد ع̀`````ام ,1926, وهي يف 

خم�سة اأجزاء.

W -3بعة دم�سقي̀`````ة �سادرة عن دار كرم 

بÓ تاريخ, وهي موجزة يف جزء واحد.

W -4بع̀`````ة دم�سقية �س̀`````ادرة عن املعهد 

الفرن�سي للدرا�س̀`````ات العربية بدم�س≤ , —: 

أربعة  بوها�̀`````س وزخري̀`````ا 2000-2003م يف ا

.
(23)

اأجزاء

اإن جوان̀`````ب �س̀`````رية املل̀`````ك الظاهر التي 

ميكن احلديå عنه̀`````ا كثرية ثرية متنوعة, ل 

ميكن تناولها يف بحå واحد, لذلك �سنكتفي 

باحلديå عن جانب واح̀`````د منها, هو حلب 

ال�سهباء يف �سرية امللك الظاهر بيرب�س.

ولعل من ال†öوري قبل احلديå عن حلب 

أنها كانâ يف الزمن  يف ال�س̀`````رية اأن ن�سري اإ¤ ا

الذي دارت فيه حوادç �سرية امللك الظاهر 
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 ìÓس�   ö�أ باملل̀`````ك النا بيرب�̀`````س والذي بدا

مs الب̀`````Óد م�سحونة بالعلماء 
أ يوبي ا الدين الأ

 ,
(24)

لuكان عندم̀`````ا زارها nكما و�سفه̀`````ا ابن خ

و‡ا يدل على اأهميته̀`````ا قول �سìÓ الدين 

يوبي عندما فتحها: ما �öرت بفتí قلعة  الأ

.
(25)

اأعظم �öوراk من فتí مدينة حلب

جعل �س̀`````ìÓ الدين ابن̀`````ه امللك الظاهر 

Z̀`````ازي ملكاk على حلب, فéدد عمارة قلعتها 

أ�سوارها, و�سم اإليه الPÓقية وجبلة,  وح�سن ا

يوبيني يف الت�سدي  و�ساعد Zريه من امللو∑ الأ

�سÓحات  أي†س̀`````اk بالإ لل�سليبي̀`````ني, كما ُعني ا

العلماء  وا�ستقدم  والعمراني̀`````ة,  القت�سادية 

مر الذي جعل حلب قبلة  وبنى املدار�̀`````س, الأ

دÜ وال�سعر من  ا�ستقطب̀`````â اأعÓم الفكر والأ

�سÓمي, فزادوها مع اأمثالهم  اأنحاء العا⁄ الإ

ا, ثم تابع م�سريته  kوازدهار kأبنائها تاألق̀`````ا من ا

ابن̀`````ه امللك العزيز حممد, ث̀`````م حفيده امللك 

النا�̀`````ö يو�س∞ الذي ا�ستط̀`````اع اأن ي†سم اإ¤ 

ملك حلب حم�س ودم�س≤ زمن �سلطنة امللكة 

اململوكي̀`````ة �سéر الدر يف القاه̀`````رة, وكاد اأن 

ي�ستو› على م�̀`````ö وي†سمها اإ¤ ‡لكته يف 

يوبي  حلب, ثم ا�ستقر ال�سلí بني الطرفني الأ

واململوكي ع̀`````ام 651ه` عل̀`````ى اأن يكون نهر 

ردن فا�سkÓ بينهما , وبذلك كانâ البداية  الأ

.
(26)

الفعلية للدولة اململوكية

وا�ستمرت اأهمية حل̀`````ب هذه زمن امللك 

الظاهر بيرب�̀`````س يف الع�̀`````ö اململوكي, واإن 

تراجعâ قلي̀`````kÓ ب�سبب –وله̀`````ا من ‡لكة 

أيوبي̀`````ة اإ¤ نيابة تابعة للعا�سمة القاهرة يف  ا

 Pاأكرب النيابات واأهمها, اإ âولكنها بقي ,ö�م

ا�ستملâ على عدد كبري من النيابات ال�سغرى 

لي�̀`````س له مثي̀`````ل يف Zريه̀`````ا, وازدهرت فيها 

وال�سناعية  (التéاري̀`````ة  القت�سادية  احلياة 

والدينية  (الع�سكرية  والعمرانية  والزراعية) 

 kكثريا âذبéدبية, ف واملدنية) والعلمي̀`````ة والأ

من اأعÓم الع�ö وعلمائه, فاأتوها واتخذوها 

. ول �سك يف اأن من عوامل 
(27)

ا kومقام kم�ستقرا

دب̀`````ي املهمة يف حلب  الن�س̀`````اط الفكري والأ

أبناوؤها العلم  وجود اأ�ö حلبية علمية توارç ا

 بعد جيل, مث̀`````ل بني العدمي 
k

Ó`````̀جي Üد والأ

وبني ال�سحن̀`````ة وبني اخل�ساÜ وبني احلنبلي 

.
(28)

وZريهم

أم̀`````ا حل̀`````ب يف �س̀`````رية املل̀`````ك الظاهر  وا

فنéده̀`````ا – كم̀`````ا هي يف الواق̀`````ع -  مدينة 

كب̀`````رية ح�سينة Pات موق̀`````ع ا�سرتاتيéي مهم 

̀`````ا يف ال�سلم, ومتميز حربيvا يف  vاريŒ متميز

مر الذي جعلها اأهم مدن  اأزمنة احلروÜ, الأ

عداء  الثغور ال�سامدة ال�سابرة, هاجمها الأ

من مغول وفر‚̀`````ة كثريkا, ف�سمدت يف اأكرث 

حي̀`````ان, ودق̀`````â ناقو�س اخلط̀`````ر واأنذرت  الأ

العا�سمة القاهرة وWلبâ منها املدد والعون, 

ول لل�سلطنة  فكان̀`````â بذلك خ§ الدف̀`````اع الأ
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اململوكية م̀`````ن ناحيتها ال�سمالي̀`````ة ال�öقية, 

لذلك ورد Pكرها كثريkا ومطّولk مرات كثرية 

يف �سرية امللك الظاهر, كما اعرتفâ ال�سرية 

ا بتميزها وبكبري حقها, وجعلتها �سيدة  kأي†س ا

امل̀`````دن مت�سامي̀`````ة على عر�س عزه̀`````ا التليد 

ال�سعيد, وجعلâ بقية املدن اإماءk لها, فكثريkا 

ما كانâ ال�سرية تورد هذين البيتني من ال�سعر 

ل̀`````دى Pكر حلب وعند و�سول كتب نائبها اإ¤ 

ال�سلطان اململوكي, وهما:

:â````````̀dÉ````````̀b AÉ```````̀Ñ```````̀¡```````̀°```````̀û```````̀dG Ö````````̀∏````````̀M

…ó``````̀«``````̀Ñ``````̀Y ¿ ró```````````````````````````̀ŸG ô`````````̀FÉ`````````̀°`````````̀S

                        … qõ`````````````````̀Y  â```````````̀î```````````̀J  ‘  É````````````````````````````̀ fCG

ó````````«````````©````````°````````Sh ó``````````̀©``````````̀ °``````````̀S Ú```````````````````H

ول̀`````ن ن�ستطي̀`````ع يف هذا املق̀`````ام اأن نق∞ 

أو ن�س̀`````ري اإ¤  جمي̀`````ع  املواẀ`````ن التي Pكرت  ا

�سرية املل̀`````ك الظاهر حل̀`````ب لكرثتها, لذلك 

�سنكتفي بذكر بع†سها فق§ على �سبيل املثال 

.ö�لاحل

أيبك الرتكماين,  أراد مل̀`````ك املو�س̀`````ل ا -  ا

وكان �سّيÅ ال�س̀`````رية والذكر, اأن ي�ستو› على 

ا كبريkا اŒ̀`````ه به اإ¤  kالقاه̀`````رة, فق̀`````اد جي�س

حل̀`````ب البوابة ال�سمالي̀`````ة ال�öقية لل�سلطنة, 

أراد  فلم̀`````ا اقرتÜ م̀`````ن حل̀`````ب حا�öه̀`````ا وا

 âأبوابه̀`````ا ودافع اأن ي�ستبيحه̀`````ا, فاأZلق̀`````â ا

عن نف�سها وع̀`````ن ال�سلطنة و�سم̀`````دت اأمام 

 âجحافله, فلم ي�ستط̀`````ع اأن يدخلها, وتدخل

قوى الغي̀`````ب يف الدفاع عنه̀`````ا, فابتُلي ملك 

Wباء, ويف  املو�سل Ãر�̀`````س ع†سال اأعéز الأ

أر�سل نائب حلب عماد الدين  الوقâ نف�س̀`````ه ا

 ìيحمله ر�سول على جنا kكتابا
 (29)

أبو اخلي�س ا

Bنذا∑  ال�öعة اإ¤ ال�سلطان بالقاهرة, وكان ا

يوبي امللك ال�سالí اأيوÜ, يعلمه  ال�سلطان الأ

مر لياأخذ حذره ولينéده. ولعلنا اإPا  فيه بالأ

اWلعنا على م†سم̀`````ون الكتاÜ ندر∑ منزلة 

حلب يف ال�سرية وما قامâ به من دور مهم يف 

 íالع�سي̀`````ب, وهذا املقطع يو�س âلك الوقP

Pلك: 

((قال املل̀`````ك ال�سالí: من اأنâ? قال له: 

أين واإ¤  �سّيار وحامل كتاÜ. ق̀`````ال له: ومن ا

اأين? قال له:

                        â``````̀ dÉ``````̀b AÉ````````̀Ñ````````̀¡````````̀°````````̀û````````̀dG Ö`````````∏`````````M

…ó``````̀«``````̀Ñ``````̀Y ¿ ró```````````````````````````̀ŸG ô`````````̀FÉ`````````̀°`````````̀S

                         … qõ`````````````````̀Y  â```````````̀î```````````̀J  ‘  É````````````````````````````̀ fCG

ó````````«````````©````````°````````Sh ó``````````̀©``````````̀ °``````````̀S Ú```````````````````H

 êخبار? اأخر قال امللك: م̀`````ا معك من الأ

كتاب̀`````اk – و‡ا جاء في̀`````ه- ... من عند نائب 

أم̀`````ري املوؤمنني, اعلم يا  أيادي ا حلب اإ¤ بني ا

 Üأننا مقيمون يوم تاريخ الكتا اأمري املوؤمنني ا

أيبك الرتكماين من اأر�س  واإPا Ãلك يقال له ا

ر�̀`````س والبÓد فاأZلقنا  املو�سل ح§s على الأ

أربعة جوا�سي�س  بواÜ يف وجهه... فاأر�سلنا ا الأ

خبار, فغابوا وعادوا   لنا على الأ
(30)

يك�سف̀`````وا
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اإلينا وقالوا: اإنه يري̀`````د اأر�س م�ö وال�سام, 

�سÓم, فما  ومرام̀`````ه ال�سلطان و�سائر بÓد الإ

ه اˆ بداء مهول,  ا�ستقر له النزول حتى خ�سّ

ن  Bر�س ل يعلم ل̀`````ه دواء, واإنه الÃ هÓ`````̀وابت

على حيا�س املوت, وا�ستد عليه املر�س حتى 

Wباء, ثم �سّطرنا لك هذا  اإنه ح̀`````ارت فيه الأ

 ...Üا كان من اخلطاÃ ∑واأعلمنا ,Üالكت̀`````ا

أر�سل لنا جواÜ كايف نعتمد عليه من ف†سلك.  ا

.
(31)

وال�سÓم على نبيx تظلuله الغمام))

أراد املل̀`````ك املغ̀`````و› القان (هÓوون  -  وا

يوبية,  بن منكتمر) العتداء على ال�سلطنة الأ

فاأتى بéي�س جرار يبل≠ عدده اثنني وثمانني 

أبوابها  ا
 (32)

األ∞ مقاتل اإ¤ حلب, فاأZل≤ نائبها

ورماه̀`````م جندها باملدافع و�سم̀`````دوا اإ¤ اأن 

أر�سل̀`````وا يطلبونها مع  تاأتيه̀`````م النé̀`````دة التي ا

يوبي, فاأ‚دها بéي�س  ر�سول من ال�سلطان الأ

يق̀`````وده بيرب�س وانت�ö عل̀`````ى املغول Ãعونة 

م �سليمان  sالفداوي̀`````ة الذين كان يقودهم املُقد

اجلامو�س.

-  عاد املغول ثاني̀`````ة اإ¤ حلب, فاأنذرت 

العا�سم̀`````ة وا�ستنé̀`````دت بها, ولك̀`````ن املغول 

ا�ستطاعوا اأن يدخلوها ويدخلوا حماة وحم�س 

 ,ö�زة وهددوا مZ ¤ودم�س≤, واأن ي�سلوا اإ

فاجتم̀`````ع املماليك بقي̀`````ادة كبريهم (قطز), 

ا  kوا عليه̀`````م انت�سارö`````̀�وا�ستطاع̀`````وا اأن ينت

ا يف موقعة عني جالوت ال�سهرية, واأن  kمظفر

يحرروا حلب وZريها من املدن, واأن يردوهم 

أتوا. مدحورين من حيå ا

نه   - وبع̀`````د املعركة قت̀`````ل بيرب�ُس قطز لأ

⁄ ي̀`````∞p له بوعد كان قد وع̀`````ده به من قبل, 

وه̀`````و اإعط̀`````اوؤه نيابة حلب كم̀`````ا �سب≤ Pكره, 

واختيار بيرب�س له̀`````ا ليكون نائبkا عليها دليل 

اBخر عل̀`````ى اأهميتها وتفّوقها على Zريها من 

الب̀`````Óد. ولكن ال�سرية ال�سعبية ⁄ تذكر كيفية 

مقتل̀`````ه ول من قتله واكتف̀`````â باإ�سارة عéلى 

نها ⁄ ت�ساأ اأن  وPكرm مقت†س̀`````بm ملقتله, وPلك لأ

تعكر ال�سورة البي†ساء النا�سعة لبيرب�س بطل 

ال�سرية. 

- عاد هÓوون اإ¤ حلب مرة اأخرى يقود 

ا, بل≠ تعداده مÄة األ∞ بتحري†س  kعرمرم kجي�سا

أنه تر∑ الن�öانية  من (جوان) الذي ادعى ا

واعتن≤ املéو�سية وعبادة النار, فاأZل≤ نائب 

أر�سل  ب̀`````واÜ ون�سب املنéنيق̀`````ات وا حلب الأ

كتاب̀`````اk اإ¤ ال�سلطان يعلم̀`````ه وي�ستنéده, ويف 

الوق̀`````â نف�سه رد على كتاÜ (هÓوون) الذي 

هدده وWلب منه اأن ي�سلمه املدينة, نقول: رد 

عليه بكتاÜ اأقوى منه, جاء فيه: 

أم̀`````ري املوؤمنني امللك الظاهر  ((من نائب ا

 âا عملPاملغرور. اعلم اأنك اإ (وونÓ`````̀ه) ¤اإ

ا,  vراء (ج̀`````وان) فاإن عاقبت̀`````ك وخيمة جدBبا

�öار عل̀`````ى ع�ساكر∑,  و�ستع̀`````ود جمي̀`````ع الأ

أّم̀`````ا اأن نفتí لك  وبعده̀`````ا خراÜ ب̀`````Óد∑. ا
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ر�س عن  حل̀`````ب فه̀`````ذا بعيد عن̀`````ك بُع̀`````د الأ

أ�سوار حلب منيعة واملوؤن فيها  ال�سم̀`````اء, فاإن ا

كثرية, ومياهها Zزي̀`````رة ورجالها مو�سوفون 

بال�سéاعة والبطولة, فارجع اإ¤ بÓد∑ ول 

ترمp برجالك يف حرÜ ل Wاقة لكم بها. وقد 

أنذر)).  أُعذر من ا ا

أبلى جي�س  وب̀`````داأت احلرÜ وا�ست̀`````دت, وا

حلب واأهلوها البÓء احل�سن, وكّبدوا العدو 

موال مدة  رواì والأ اخل�سائ̀`````ر الفادحة ب̀`````الأ

ع̀`````داء, ولكن املغول  أي̀`````ام فرتاجع الأ ع�öة ا

علم̀`````وا باق̀`````رتاÜ جي�س الظاه̀`````ر ففاجوؤوه 

ا كبريkا,  kرö`````̀� وا�ستطاع̀`````وا اأن يلحق̀`````وا به

فارتّد اإ¤ معّرة النعمان وWلب النéدات من 

أر�سل اإ¤  القاهرة ومن القبائل البدوية, كما ا

حلب يو�سيها بال�سمود, ف�سمدت حتى عاد 

اإليها بالنé̀`````دات, وانت�ö على ((هÓوون)) 

أبنائه, وبقي يف حلب  وقتله واأخذ اجلزية من ا

 .
(33)

أ�سبوعني يحتفل بالن�ö ويوزع الغنائم ا

-  واأهمي̀`````ة حل̀`````ب و“يزه̀`````ا جعÓه̀`````ا 

أت̀`````وا اإليها من جهة  ̀`````ا للغ̀`````زاة, فلم  يا kمطمع

ا  kأي†س أتوها ا ال�̀`````öق فق§ كما تقدم, واإ‰̀`````ا ا

أخ̀`````رى, فغزاها ((كرفو�س)) ابن  من جهات ا

مل̀`````ك اأنطاكية الفر‚̀`````ي ((الفر“اكو�س)) 

بéي�س ج̀`````رار, فقاتله جي�سها واأهلوها قتال 

̀`````ا, وWلبوا  vقوي kبطال, و�سم̀`````دوا �سمودا الأ

النéدة من ال�سلطان بيرب�س, فاأ‚دهم بéي�س 

ا من اأن ت�سق§  kا خوف vعة فائقة جدö�جرار ب

ول لل�سلطنة,  نها خ̀`````§ الدف̀`````اع الأ حلب, لأ

أ�سوارها  وجرت معركة حامية الوWي�س اأمام ا

املنيعة انته̀`````â بالنت�سار املبني ومقتل قائد 

املعتدين ((كرفو�س)) .

 واأمر 
(34)

أي†ساk ((عرنو�̀`````س)) أتاه̀`````ا ا -  وا

جي�سه بالنزول ون�سب خيامه اأمامها, فاأمر 

نائبها عماد الدين جندها بال�ستعداد, واأZل≤ 

أبراجها ون�سب املنéنيقات  ا أبوابها وح�سن  ا

̀`````ا اإ¤ ال�سلطان  kأر�سل كتاب أ�سوارها, وا عل̀`````ى ا

 sده, وردéامللك الظاهر بيرب�س يحذره وي�ستن

على كتاÜ ((عرنو�س)) الذي قال فيه: ((اعلم 

أنني قا�سد ح̀`````رÜ ال�سلطان, فاإن انت�öت  ا

عليه تب≤ اأنâ على ما اأنâ عليه, واإن اأ�öين 

أك̀`````ن –â حكمه. فال̀`````راأي عندي  وZلبني ا

اأن تفت̀`````í البلد وتدع النا�̀`````س تبيع لع�ساكري 

أنا م�سوؤول وملزوم بكل �سيء  وت�سرتي منهم, وا

يفقد واأقوم بالتعوي†س حتى ياأتي ال�سلطان. 

 .((Üاجلوا s‹أر�سل اإ فانظر ما ترى وا

 :kÓف̀`````رّد عليه نائبه̀`````ا عماد الدي̀`````ن قائ

ا, واإن ه̀`````ذا املكر  kأب̀`````د ((ه̀`````ذا ل̀`````ن يك̀`````ون ا

والحتيال ل مي�سي عل̀`````ى مثلي, فاإن اأردت 

 ìالقتال فنحن م�ستع̀`````دون, واإن اأردت الروا

فارحل ب�سÓم)). 

 اإن̀`````ه رد حا�س̀`````م قوي �öي̀`````ع. و⁄ يق∞ 

 âمر على املرا�سل̀`````ة والتهديد, واإ‰ا كان الأ
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 âثمة معار∑ بني جي�̀`````س حلب والغزاة منع

أ�سوار حلب حتى و�سل ال�سلطان  اقرتابهم من ا

وجيو�سه. وه̀`````ذا اإPا دل على �سéاعة نائب 

حلب وقوته واإدراك̀`````ه للم�سوؤولية واإخÓ�سه 

 âلل�سلطان الظاهر بيرب�س, فاإنه يدل يف الوق

نف�سه على قوة حل̀`````ب ومنعتها وقوة جي�سها 

و�سéاعة اأهلها التي اعتمد عليها النائب يف 

أ�سوار  رده هذا. ثم كانâ حرö� Üو�س اأمام ا

أ�سفرت عن انت�سار بيرب�س  حلب بني الطرفني ا

أباه  ا مبينkا انتهى باأن عرف عرنو�س ا kانت�سار

 âاملقدم ((معروف)) وق�سته مع اأمه مرمي بن

أ�سلمâ ثم �öقها الفر‚ة  ملك جنوة الت̀`````ي ا

وهي حامل يف القد�س, وكي∞ “â اإعادتها 

اإ¤ بÓدها وولدتها له واإخفاوؤها له يف دير 

العراني�س. وبعد Pلك اأعلن عرنو�س اإ�سÓمه 

�سÓم, وقد  ودخل معظم قواده وجي�سه يف الإ

احتف̀`````ل ال�سلطان بن�öه هذا يف حلب واأقام 

أيام, وبعد Pلك توجه اجلميع اإ¤  فيها �سبعة ا

 .
(35)

القاهرة

-  هاج̀`````م عرنو�س حلب ثانية على راأ�س 

جي�س ج̀`````رار يقوده �سبعة مل̀`````و∑, و�ساعده 

في̀`````ه ملك روم̀`````ا, وPلك بعدم̀`````ا اختل∞ مع 

�سباÜ ي†سي≤ املé̀`````ال عن Pكرها  بيرب�̀`````س لأ

أبوابها  ن, فاأZل̀`````≤ نائب حلب عماد الدين ا Bال

أر�سل  أ�سواره̀`````ا املنéنيقات, وا ون�س̀`````ب على ا

كتاباk اإ¤ ال�سلطان يخ̀`````ربه فيه بذلك, فاأمر 

ال�سلط̀`````ان جيو�سه بالتوج̀`````ه اإ¤ حلب لقتال 

الفر‚̀`````ة, ف�سارت بهمة عالية للéهاد, وقد 

أبيه معروف,  و�سل خرب ع�سيان عرنو�س اإ¤ ا

فق̀`````ال: ((اللهم ل كفر بعد اإميان ول �سÓل 

بعد الهدى...)), ثم �سار املقدم معروف اإ¤ 

...
(36)

حلب

زرق ومعه  -  وهاجم حلب امللك رومان الأ

ج̀`````وان على راأ�س جي�س كب̀`````ري من الفر‚ة, 

فثبتâ حتى اأ‚دها بيرب�س بéي�س ا�ستطاع 

اأن ينت�̀`````ö عليهم يف معرك̀`````ة عظيمة اأمام 

 .
(37)

أ�سوار حلب ويردهم خا�سÄني ا

-  وكانâ حلب املكان الذي اختاره مقدم 

عّي̀`````اق الفر‚ة ((عزائ̀`````ري اليغروي)) الذي 

كانâ تهابه جميع مل̀`````و∑ الفر‚ة ليتحدى 

فيه ال�سلطان بيرب�س بتحري†س من ((جوان)). 

 âا كانPوال�سوؤال الذي يفر�س نف�سه هنا: ملا

 kحاö�ريها من املدن اململوكية مZ حلب دون

لهذا التحدي وما بع̀`````ده من معار∑? نعتقد 

ب هذا التحدي اأهمية  pأراد بذلك اأن يُك�س أنه ا ا

وجÓلk وعظم̀`````ة ي�ستمدها ‡ا “لكه حلب 

 .
(38)

من هذه ال�سفات

-  و⁄ تاأت اأهمي̀`````ة حلب من كونها خ§ 

ول لل�سلطنة  الدف̀`````اع ال�سم̀`````ا› ال�öق̀`````ي الأ

 kأي†سا نها ا همية لأ فق§, واإ‰ا اأتâ ه̀`````ذه الأ

حم̀`````ل ا�سرتاتيé̀`````ي منا�سب لتéم̀`````ع جيو�س 

 êال�سلطنة الكثرية العدد والعدة, والتي –تا
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اإ¤ م̀`````كان وا�سع منب�س§ قادر على اأن يوؤمن 

لها احلماية الÓزمة لها واحتياجاتها الكثرية 

املتنوعة من Wعام وعتاد وخيول وZري Pلك, 

وقد كان̀`````â حلب موؤهلة لتق̀`````وم بهذا الدور 

وتلبي هذه الحتياج̀`````ات. لذلك اأمر بيرب�س 

أرا�سيه̀`````ا املنب�سطة  جيو�س̀`````ه اأن Œتمع يف ا

الوا�سع̀`````ة الغنية جيو�سه الذاهبة لقتال ملك 

 .
(39)

ال‚بار

-  �سورت ال�سريةُ حل̀`````بn بوابةk لل�سلطنة 

اململوكية, وهي كذل̀`````ك تاريخيvا, اإP �سمدت 

ع̀`````داء وحمâ م̀`````ا وراءها من مدن  اأمام الأ

ال�سلطن̀`````ة مث̀`````ل حم̀`````اة وحم�̀`````س ودم�س≤ 

والقد�س وZزة وم�̀`````ö, واإPا ا�ستطاع العدو 

اأن يك�öها �سقطâ باق̀`````ي نيابات ال�سلطنة 

وال�سلطنة نف�سه̀`````ا. ويبدو Pلك يف حوار دار 

ب̀`````ني عرنو�س وج̀`````وان عندما Xه̀`````رت لهما 

أ�سوارها املنيعة, قال  ماPBن حل̀`````ب ال�ساflة وا

عرنو�س: ما هذه املدينة? فاأجابه جوان: اإنها 

حلب ال�سهباء, اإن اأخذتها تاأخذ بعدها حماة 

 ö�زة و“لك مZوحم�س وال�سام والقد�س و

واأقطاره̀`````ا. وهذا يوؤكد م̀`````ا Pهبنا اإليه من 

 .
(40)

اأهميتها وقوتها

همية الكربى حللب ‚د اأن  - وله̀`````ذه الأ

أ�سد احلر�س  امللك الظاهر بيرب�س كان حري�ساk ا

 èأ�سوارها و�سهاري أبراجه̀`````ا وا عل̀`````ى اإ�سìÓ ا

ر�ساد  مياهه̀`````ا وتعمي≤ خندقه̀`````ا, واإقامة الأ

أيام حوله̀`````ا, وملء حوا�سلها  م�ساف̀`````ة ثÓثة ا

باملوؤن مهما بلغ̀`````â تكاليفها, والق†ساء على 

الل�سو�س وتاأمني الط̀`````رق واإقامة العدل يف 

اأهلها, وعلى تو�سي̀`````ة �سيوñ القبائل البدوية 

ليكون̀`````وا م�ستعدين ال�ستعداد التام لنéدتها 

عداء,  أم̀`````ام الأ والدف̀`````اع عنها حتى ت�سمد ا

 .
(41)

ول لل�سلطنة نها خ§ الدفاع الأ وPلك لأ

أي†ساk األ تغيب منزلة  -  ومن البديه̀`````ي ا

 âحلب ع̀`````ن القبائ̀`````ل البدوية, فلم̀`````ا علم

�سيوخها يف اجلزيرة وال�سحراء هéوم ملو∑ 

الفر„ بقيادة عرنو�س عليها قالوا: ((يéب 

اأن ننت�ö حللب ونخل�سها من هذا احل�سار 

ون�ساعد امللك الظاهر)), واŒهوا بéموعهم 

نحوه̀`````ا باأق�س̀`````ى �öعة, وقام̀`````وا بدورهم 

يف –قي≤ الن�̀`````ö اأف†سل قي̀`````ام, فكافاأهم 

ال�سلطان على Pل̀`````ك واأعطاهم ح�ستهم من 

 kالغنائم, واأو�ساهم اأن يكونوا م�ستعدين دوما

  .
(42)

لنéدتها

- ومثلما Œلâّ اأهمية حلب ال�سرتاتيéية 

أي†ساk زمن  يف ال�سرية زمن احل̀`````روŒ ,Üلâ ا

ا “رt به  kمهم kارياŒ kمركزا âكان Pال�سل̀`````م, اإ

القوافل املحملة بالب†سائع املتنوعة والرقي≤ 

وZريه, وكان, ‡̀`````ن مّر بها, ‡لو∑l مري†س 

أ ل̀`````ه نائب حلب  �سعي̀`````∞ ا�سمه حممود, تنبا

نه اأف†س̀`````ل رفاقه رZم  Ã�ستقبل عظي̀`````م, لأ

مر�سه و�سعفه من جه̀`````ة و�سحتهم وقوتهم 
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من جهة اأخرى, هذا اململو∑ هو نف�سه الذي 

Zدا فيما بعد امللك الظاهر بيرب�س �ساحب 

هذه ال�سرية التي خلدته.

-  وكذلك عندما بعå  ملك املغول اأبرهة 

لnها  nوون بالهدايا واجلزي̀`````ة التي حمÓب̀`````ن ه

ها خم�سمÄ̀`````ة فار�س, وقفوا  nس� nُة بغل وحر`````̀Äم

نه̀`````ا بوابة ال�سلطن̀`````ة اململوكية,  يف حلب, لأ

 kأر�سل كتابا فا�ست†سافهم نائبها عماد الدين وا

اإ¤ ال�سلطان يعلمه بذلك, فاأر�سل اإليهم من 

ياأتي بهم اإليه يف القاهرة.     

كلt ما تقدم من Pكرm متكرر حللب يف �سرية 

امللك الظاهر يدل على “يزها  واأهميتها يف 

كل من احلرÜ وال�سلم على حد �سواء, وهذان 

اأمران ⁄ تخرتعهما ال�س̀`````رية اخرتاعاk, واإ‰ا 

ا�ستمدتهما من الواق̀`````ع التاريخي حللب يف 

Pلك الع�ö, كما ا�ستمدت من التاريخ الواقعي 

أي†ساk كثرياk من احلوادç وال�سخ�سيات مثل  ا

بيرب�س وقطز وامللك ال�سالí اأيوÜ ومعروف 

)) معلقة على قنطرة 
(43)

الذي ملا تزل ((كلته

باÜ اأنطاكية الذي ا�ست�سهد قربه وهو يدافع 

أ�سطورية, ومل̀`````ا يزل قربه يف  عن̀`````ه ب�سéاعة ا

م�سéد قريب من مكان ا�ست�سهاده يقع فيما 

ي�سم̀`````ى اليوم ب�سوق الزرÜ بني باÜ اأنطاكية 

والقلع̀`````ة. ومن البديهي األ ينفي هذا تطوير 

 çاخليال ال�سعبي لهذه ال�سخ�سيات واحلواد

واخرتاع �سخ�سيات وحوادç واأمكنة جديدة, 

وقد اأدى هذا املزê ب̀`````ني احلقيقة واخليال 

�سطورة اإ¤ اإعطاء ال�سرية  أو ب̀`````ني الواقع والأ ا

واأهدافها  وجمالياتها  ال�سعبية خ�سو�سيتها 

الثقافية والقومية والرتفيهية وZريها. 

 íالعربي الف�سي Üد واأخريkا اإPا ق̀`````ال الأ

عن حل̀`````ب على ل�س̀`````ان اأعظ̀`````م �سعرائه يف 

املا�سي املتنبي:

                  :É`̀æ`̀ ∏`̀b o¢`````̀Vhô`````̀dG É``̀æ``̀H râ````̀Ñ````̀ qMQ É``̀ª``̀ q∏``̀c

oπ``̀«``̀Ñ``̀°``̀ù``̀dG pâ```````````̀fCGh É```̀f oó```̀ r°```̀ü```̀b lÖ````̀∏````̀M

وق̀`````ال عل̀`````ى ل�س̀`````ان �ساعر م̀`````ن اأعظم 

�سعرائ̀`````ه يف الع�ö احلدي̀`````å, هو الأخطل 

:
(44)

ال�سغري

           É```̀HO C’Gh ± rô``̀¶``̀dGh ≈`̀∏`̀ o©`̀dG n∂`̀æ`̀Y oâ`̀«`̀Ø`̀f

ÉÑ∏M  rQõ```̀J  r⁄  r¿EG  -  É`̀¡`̀d  nâ`̀≤`̀ p∏`̀ oN  r¿EGh  -

            √ô`̀NÉ`̀Ø`̀e ø``̀Y G kô``̀ rØ``̀ p°``̀S ó``̀é``̀ŸG ∞````` qdCG ƒ``̀d

É`̀Ñ`̀M p¬````̀ p̀ ````̀fGƒ````̀æ````̀Y ‘ oÖ```̀à```̀µ```̀j  nìGô```````````̀ nd

دÜ ال�سعبي عنها يف اأعظم  فق̀`````د قال الأ

ه واBخره̀`````ا, وهي �سرية املل̀`````ك الظاهر 
n

̀`````ري pس�

بيرب�س: 

                        :â```````̀dÉ```````̀b oAÉ```````̀Ñ```````̀¡```````̀°```````̀û```````̀dG oÖ`````````∏`````````M

…ó`````̀«`````̀Ñ`````̀Y ¿ ró````````````````````````````̀ oŸG oô`````````̀FÉ`````````̀°`````````̀S

                         … qõ`````````````````` pY  pâ```````````````̀ rî```````````````̀ nJ  ‘  É``````````````````````̀fCG

pó````````̀«````````̀©````````̀ °````````̀ Sh ó`````````̀©`````````̀ °`````````̀ S Ú`````````````````̀H
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و¤ و�سكون الياء وفتí الب̀`````اء الثانية و�سكون الراء وال�سني, ومعن̀`````اه بالرتكية: اأمري فهد. (  بك�̀`````ö الب̀`````اء الأ  -1

عÓم ودائرة املعارف  و¤ يف الأ النé̀`````وم الزاه̀`````رة 94/7 وتاê العرو�س ® ه` ر). كما �ُسب§ بفتí الب̀`````اء الأ

ول.  �سÓمية من Zري اإ�سارة اإ¤ م�سدر. لذلك نرجí ال†سب§ الأ الإ

النéوم الزاهرة 94/7  -2

العرب يف اأخبار من Zرب 308/5.  -3

تقع �سمال بحر قزوين.  -4

النéوم الزاهرة 96-95/7.  -5

ن�سبة اإ¤ بحر النيل. (الع�ö املماليكي5).  -6

�سÓمية 486/8. دائرة املعارف الإ  -7

�سم§ النéوم العوا› 18/4.  -8

النéوم الزاهرة 101/7.  -9

�سÓمية 487-486/8. 10- دائرة املعارف الإ

11- البداية والنهاية 234/7.

.41 ö�12- دولة الظاهر بيرب�س يف م

13- النéوم الزاهرة 102-101/7

14- امل�سدر ال�ساب≤ 102.

15- بدائع الزهور 308/1.

16- النéوم الزاهرة 177/7.

17- العرب يف خرب من Zرب 308/5.

18- تاريخ املماليك البحرية 48.

�سÓمية 487/8 وما بعدها وكتاÜ دولة  19- يُنظر على �سبيل املثال النéوم الزاهرة 190/7 ودائرة املعارف الإ

.ö�امللك الظاهر بيرب�س يف م

20- يُنظ̀`````ر بحثن̀`````ا املن�سور يف ‹لة ‹م̀`````ع اللغة العربية بدم�س≤. املéلد 75 ع̀`````ام 2000 اجلزء 2 �س 259-

 .290

ن ال�ّسرية ال�سعبية يف اأ�سلها لي�سâ ق�سة تُقراأ على انفراد, واإ‰ا هي رواية Wويلة توؤدى يف ‹ال�س  21- وPلك لأ

داء  داء له تقاليده التي تتواف≤ مع التقاليد الفنية للéماعة ال�سعبية, ولهذا تتنوع �سور الأ كث̀`````رية, وهذا الأ

لقاء  داء ترتكز على الإ أح̀`````وال املéتمعات ال�سعبية العربي̀`````ة, ومن ثم ‚د �سورkا عدة م̀`````ن الأ وف̀`````≤ تباين ا

داء العزف على الرباÜ والغناء املنفرد, وتتو�سع ثالثة يف العزف  امل�öح̀`````ي, بينما ت†سي∞ �سور ثانية من الأ

داء,  دوار. وهذا يرجع اإ¤ وجود حمرتف̀`````ني متفرZني لعملية الأ لت والأ Bوالغن̀`````اء مكّونة فرقة متع̀`````ددة ال

أو ال�ساعر,  أو املحّدç ا ل≤ عل̀`````ى الواحد منهم ا�سم احلكواتي ا rWكان̀`````وا يلقون ال�ّسري ال�سعبية على النا�س, واأ

قل يرجعون اإليها, و⁄ يكن هوؤلء الرواة املن�سدون لهذه  أنهم كانوا يقروؤون من كتب بعامة, اأو على الأ ويبدو ا

ال�سري مغنني ملهمني فح�سب, بل كانوا اأي†سا معلمني ملهمني لل�سعب مدركني لدورهم ولواجباتهم يف تعليم 

¢ûeGƒ¡dG
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و فنيvا, 
أ ن�سان ال�سعبي باإعادة بناء احلياة Pاتها, ولو خياليvا ا الطبقات ال�سعبية, ويف Œميل و–�سني حال الإ

أو ال�سفوة وفنانيها. كما يتمنى اأن تكون, �ساأنهم يف Pلك �ساأن معلمي النخبة ا

أك̀`````رب ال�سخ�سي̀`````ات ال�öيرة يف ال�س̀`````رية, جا�سو�س لل�سليبيني ومعني لهم بدهائ̀`````ه ومكره وعلمه وتع�سبه  22- ا

عم̀`````ى الذي ل يرتوي اإل باإ�سعال الفÏ واحلروÜ واإحلاق الهزمية بامل�سلمني, وقد تنكر حينkا ب�سخ�سية  الأ

قا�̀`````س م�سلم ا�سمه �س̀`````ìÓ الدين, وتقابله يف جان̀`````ب اخلري �سخ�سية الظاهر بيرب�̀`````س التي “ثل املعادل 

املو�سوعي اأمامها. (اأ�سواء على ال�سري ال�سعبية 91-90).

ربع  أنها- اأي الطبعات الأ و¤ تختل∞ عن الرابعة باأنها �سعبية, اإل ا 23- على الرZم من اأن الطبعات الثçÓ الأ

عÓم,  حداç والأ خبار والأ Ó`````̀Wق, ول “حي�س لÓأ أنها ل –قي≤ فيها على الإ جميعه̀`````ا- ت�سرت∑ معاk يف ا

دÜ ال�سعبي من جهة  نها تعط̀`````ي �سورة �سادقة ل̀`````Óأ نها الوحي̀`````دة من جهة, ولأ ولكنه̀`````ا مع Pل̀`````ك مهمة لأ

اأخرى.

عيان 48/7. 24- وفيات الأ

25- البداية والنهاية 335/12.

يوبيني 21وما بعدها. 26- يُنظر كتابنا احلركة ال�سعرية يف حلب زمن الأ

27- يُنظر كتابنا  احلركة ال�سعرية يف حلب زمن املماليك 27 وما بعدها.

28- املرجع ال�ساب≤ 15.

أبو اجلي�س. 29- نقول: لعله ا

نه باللهéة العامية, ولن ن�سري اإ¤ Pلك  30- كذا ورد. وحافظنا على الن�س Ãا فيه من اأخطاء نحوية, وPلك لأ

ثانية.

31- �سرية امللك الظاهر , الطبعة امل�öية 1/ 50-  51.

32- ت�سميه ال�سرية اأحيانkا: البا�سا.

33- �سرية امللك الظاهر,الطبعة الدم�سقية �س313- 316.

مر, وكان  أته مرمي بنâ ملك جنوة, ولكنه ⁄ يعرف Pلك يف بداية الأ 34- هو ابن املقدم معروف اجلمري من امرا

أنه ابن مغلوين الفر‚ي ملك الربتغال يعتقد ا

35- �سرية امللك الظاهر,الطبعة الدم�سقية �س220-  126.

36- �سرية امللك الظاهر,الطبعة الدم�سقية �س 260-254.  

37- �سرية امللك الظاهر,الطبعة الدم�سقية �س305.

38- �سرية امللك الظاهر,الطبعة الدم�سقية �س298.

39- �سرية امللك الظاهر,الطبعة الدم�سقية �س183.

40- �سرية امللك الظاهر,الطبعة الدم�سقية �س219.

41- �سرية امللك الظاهر,الطبعة الدم�سقية �س260.

42- �سرية امللك الظاهر,الطبعة الدم�سقية �س270.

43- ه̀`````ي كرة كبرية ثقيلة من احلديد, تت�سل بها �سÓ�س̀`````ل تنتهي كل منها بكرة حديدية اأ�سغر, وتت�سل الكرة 

الكبرية ب�سل�سلة حديدية قوية, كان يقاتل بها القائد البطل املقدم معروف اجلمري, ول ي�ستطيع Pلك Zريه 

لثقلها ولقوته.

44- ب�سارة اخلوري ت 1968.
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.1964 ö�اأ�سواء على ال�سري ال�سعبية. فاروق خور�سيد. املكتبة الثقافية. م  -

أبو ملحم ورفاقه. دار الكتب العلمية. بريوت 1985. البداية والنهاية. ابن كثري. — ا  -

بدائ̀`````ع الزهور يف وقائع الدهور. ابن اإيا�س. — حمم̀`````د م�سطفى. الهيÄة امل�öية العامة للكتاÜ. القاهرة   -

.1982

.1967 ö�ية. مö�تاريخ املماليك البحرية. علي اإبراهيم ح�سن. مكتبة النه†سة امل  -

�سÓمية. اإعداد خور�سيد وزميليه. القاهرة. Wبعة دار ال�سعب.  دائرة املعارف الإ  -

.1960 ö�ور. دار الفكر العربي. مö� حممد حمال الدين .ö�دولة امللك الظاهر بيرب�س يف م  -

يوبيني. اأحمد فوزي الهيب. جامعة حلب 2006. احلركة ال�سعرية يف حلب زمن الأ  -

يوبيني. اأحمد فوزي الهيب. جامعة حلب 2006. احلركة ال�سعرية يف حلب زمن الأ  -

وائل والتوا›. الع�سامي. املطبعة ال�سلفية. القاهرة 1380ه`.  أنباء الأ �سم§ النéوم العوا› يف ا  -

�سرية امللك الظاهر بيرب�س. ولها عدة Wبعات, منها:  -

W  -1بعة م�öية. �ساحبها عبد احلميد اأحمد حنفي بÓ تاريخ, وهي يف خم�سة اأجزاء.

Wبعة دم�سقية �سادرة عن دار كرم بÓ تاريخ, وهي موجزة يف جزء واحد.  -2

.1966 âر�ساد. الكوي العرب يف خرب من Zرب. الذهبي. –�س لê الدين املنéد. وزارة الإ  -

الع�ö املماليكي يف م�ö وال�سام. �سعيد عبد الفتاì عا�سور. دار النه†سة العربية. القاهرة 1976.  -

النéوم الزاهرة يف ملو∑ م�ö والقاهرة. ابن تغري بردي. وزارة الثقافة. القاهرة 1963.  -

عيان. ابن خلكان. — اإح�سان عبا�س. دار �سادر. بريوت 1968. وفيات الأ  -

‹لة ‹مع اللعة العربية بدم�س≤. املéلد 75 عام 2000 اجلزء 2.

™LGôŸGh QOÉ°üŸG
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�öائيلي اZتيال رئي�س املكتب   بتاريخ 1997/9/25 حاول رجال املو�ساد الإ

ال�سيا�سي يف حركة حما�س املéاهد خالد م�سعل و�س§ �سوارع عمان عن Wري≤ 

اعرتا�س̀`````ه وحقنه بعقار كيميائي Zام†س ولPوا بالفرار وتركوا وراءهم خالد 

خرية  أنفا�سه الأ م�سع̀`````ل يتخب§ يف ح�öجة املوت وكان من املوؤك̀`````د اأن يلفß ا

م̀`````ن دون اأن يعل̀`````م به اأحد لول عناي̀`````ة املو¤ وم�سارعة بع†̀`````س مرافقيه اإ¤ 

 kكيميائيا kاö� ري≤ اإعطائه امل�سل امل†س̀`````اد (الرتياق) الذي كانW اإ�سعاف̀`````ه عن

.»YöûdG Ö£∏d ájQƒ°ùdG á£HGôdG ƒ°†Y ❁

ò

ádGó©dG Ωóîj º∏©dG πg
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أي†س̀`````اk ول يعرفه اإل الذي̀`````ن يعرفون العقار  ا

ول وكان للملك ح�سني وقتها الدور الكبري  الأ

�öائيلية على  يف اإجبار �سلطات الحتÓل الإ

فكك رموز العقار الذي حقنوه به من �سمن 

�سفق̀`````ة �سيا�سية كب̀`````رية ل ‹ال للخو�س يف 

ن. Bتفا�سيلها ال

وعلى Z̀`````رار ما فعله (املو�ساد) مع خالد 

 ö�ريقة وفاة ياW م�سعل هنا∑ من يقول اإن

أ�سل̀`````وÜ املو�ساد  عرفات لي�س̀`````â بعيدة عن ا

أثراk وراءها يدل  بو�سائل كيميائية ل ت̀`````رت∑ ا

على فاعلها ل�سيما اإPا اأخذنا بعني العتبار 

مني  ق̀`````درة جهاز املو�ساد عل̀`````ى الخرتاق الأ

الذي راì �سحيته الع�öات من ال�سهداء كان 

 ö�يف عدادهم على �سبيل املثال ولي�س احل

ال�سي̀`````خ اأحمد يا�سني, جه̀`````اد جربيل, يحيى 

عيا�س... واBخرون من حيå اعتماد العقاقري 

أ�سلوÜ التفéري. أو اعتماد ا ا

أي̀`````ام قليل̀`````ة �سغلâ الع̀`````ا⁄ باأ�öه  ومنذ ا

ق†سي̀`````ة حمم̀`````ود املبحوì الذي ب̀`````دت وفاته 

Wبيعي̀`````ة من دون مداخلة جرمية لول يقظة 

بع†س مرافقيه لل�سهي̀`````د املبحوì وانفéرت 

أثره̀`````ا ف†سيحة اأمنية ك̀`````ربى ل تزال  عل̀`````ى ا

Pان يف كل مكان وما اإن  Bاأ�سداوؤها ت�س̀`````م ال

 ìبداأت تهداأ موجات ف†سيحة ال�سهيد املبحو

أو�سع  أخ̀`````رى اأكرب وا حتى انفéرت ف†سيحة ا

خرى وهي  أثراk م̀`````ن كل الف†سائí الأ أبع̀`````د ا وا

ارتكاÜ اجلرائم باأحدç التقنيات عرب اأجهزة 

أو  الهات∞ اخلليوي �سواء من حيå التن�سâ ا

أو  خرين ا Bرقام يف اأجه̀`````زة هوات∞ ال زرع الأ

تفéريها... اأمور ل ت�سدق.

أبرز مث̀`````ال يف ا�ستخدام التقنيات  وع̀`````لn ا

احلديثة املتط̀`````ورة يف ارتكاÜ اجلرمية كان 

مقتل رفي̀`````≤ احلريري و⁄ يح�س̀`````م التحقي≤ 

اأمره بعد يف معرفة و�سائل ارتكاÜ اجلرمية 

ن. تارة يقولون �سيارة مفخخة وتارة  Bحتى ال

ر�س واBخر ما  اأخ̀`````رى عبوة نا�سفة –̀`````â الأ

�سمعن̀`````اه ه̀`````و ما ن�öت̀`````ه اإح̀`````دى ال�سح∞ 

الرو�سية املعروفة باتزانها وقربها من �سناع 

الق̀`````رار م̀`````ن اأن قتل احلري̀`````ري ” بوا�سطة 

�ساروñ موجه جو –اأر�س متطور جداk “لكه 

أملانيا واإ�öائيل فق§. دولتان يف العا⁄ ا

املهم يف ه̀`````ذا ال�ستطراد هو ما �سمعناه 

 يف مل∞ احلريري 
(1)
�سخ�سياk من اأحد ال�سهود 

والذي وقع يف قب†سة الفري≤ املحق≤ (ديتل∞ 

 
(2)

ميلي�س) واأعوانه يف منتéع (مونâ فريدي)

فادة التي لقنوها  دلء بالإ ح̀`````ني Wلب منه الإ

أنهم �سيحقنوه بالعقاقري  له وهددوه اإPا امتنع ا

الت̀`````ي Œعله اأن يقول م̀`````ا يريدونه وبتحمل 

تبعات كل النتائè الطبية ال�سيÄة وما تلحقه 

به م̀`````ن هذيان و�سع∞ اأع�س̀`````اÜ, ثم “كن 

هذا ال�ساهد ال�سهم من الهرÜ من قب†ستهم 

 çحدا Bمناk وبقية الأ ودخل احلدود ال�سورية ا

معروفة.

اإPاk التقنيات املتطورة Ãا فيها العقاقري 
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وامل�ستح†̀`````öات الكيميائية ت�سنع ال�سهود.. 

دل̀`````ة.. تطم�س  ف̀`````ادات.. تقيم الأ ت�سن̀`````ع الإ

دلة, تغ̀`````ري ‹رى التحقي≤ وبالتا› ت�سنع  الأ

 âسواء كان� kأي†سا اجلرمية وت�سنع النتائ̀`````è ا

.kي∞ حقاfl أو اإدانة.. هذا اأمر براءة ا

بداأ احلديå عن العقاقري تاريخياk واأن  لأ

يكون للحديå امتداد و�سلة اإن ق�سة العقاقري 

رادة ق�سة قدمية, لعل  املوؤثرة على العقل والإ

أنواعها, وقد قال الرومان  الكحول من اأقدم ا

قدمياk تكمن احلقيقة يف اخلمر.

واإ¤ جان̀`````ب امل̀`````واد الكحولي̀`````ة توج̀`````د 

والكوكايني  كاحل�سي�س  املختلف̀`````ة  املخدرات 

وامل�سكال̀`````ني واإPا كان̀`````â ه̀`````ذه العقاقري قد 

حيان كث̀`````رية اأن توؤدي اإ¤ ك�س∞  أري̀`````د بها لأ ا

خباي̀`````ا النفو�س, فاإن التعب̀`````ري امللفâ للنظر 

ول مرة اإل يف  }م�س̀`````ل احلقيقةz ⁄ ي�سم̀`````ع لأ

�سنة 1932 عندم̀`````ا ا�ستعمل كالفني جودارد 

تروبني  عق̀`````ار ال�سكوبولمني من م�ستقات الأ

(3)
كمهدÇ يف حالة الو�سع.

وقد �سب≤ للدكتور هاو�س يف �سنة 1916 

 Pالنظر اإ¤ خوا�س ه̀`````ذا العقار اإ â`````̀اأن لف

كان ي�ستعمله يف حالة ولدة وWلب �سيÄاk من 

الزوê فردت الزوج̀`````ة واأخربته Ãكانه على 

أنها كانâ– â تاأثري املخدر ⁄ تعرف  الرZم ا

الو�سع قد ”.

وقال اإنه يح�س̀`````ل بعد Pلك يف احلالت 

املماثلة على اإجاب̀`````ات �سحيحة اأدت به اإ¤ 

العتق̀`````اد باأن هذا املخدر يفقد القدرة على 

الختÓق وتغيري احلقيقة.

ولك̀`````ن علماء اBخري̀`````ن ⁄ ي�ساركوا هاو�س 

أنه  أ�س̀`````اروا اإ¤ حالت كذÜ وعلى ا تاأكيده وا

اإPا كان من ال�سهل احل�سول على اعرتافات 

تافهة فاإن مقاوم̀`````ة النائم تظل �سديدة اإزاء 

مر يختل∞  العرتاف̀`````ات الهام̀`````ة واإن كان الأ

باختÓف ال�سخ�سية.

ث̀`````م ج̀`````اء ا�ستعم̀`````ال الباربيت̀`````ورات يف 

فيبان واملعروف  متيال والإ التخدير, ومنها الأ

اأن كمية ب�سيطة منها توؤدي اإ¤ التهدئة واأن 

كمي̀`````ة اأكرب –دç التخدي̀`````ر, يف حني توؤدي 

الكميات الكبرية اإ¤ الغيبوبة واملوت.

وت�ستعمل هذه املواد يف التحليل النف�سي 

بدل اللتéاء اإ¤ الطريقة املطولة يف التحليل 

وهي Wريقة تداعي املعاين, وخا�سة بالن�سبة 

لل�سدمات النف�سية كالتي –دç للéنود يف 

 Üارéالت â`````̀ميدان القت̀`````ال, ومن ثم اأجري

 èنتائ âل�ستعماله̀`````ا يف التحقيقات, واختلف

التéارÜ اختÓفاk كبرياk, فبينما يذهب البع†س 

أنه ح�س̀`````ل على اعرتافات كاملة يذهب  اإ¤ ا

Bخ̀`````ر اإ¤ اأن ال�سخ�̀`````س الذي ي�سمم  بع†س ا

عل̀`````ى عدم الف†س̀`````اء ليف†سي –̀`````â تاأثري 

املخدر ولعل هذا الختÓف مرجعه اختÓف 

�سخا�س واختÓف  أثر العقار باخت̀`````Óف الأ ا

الظروف.

ولكن الق̀`````در املتيقن يف هذا اخل�سو�س 
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ن�سان  هو اأن هذه العقاقري توؤثر على –كم الإ

أو كثرياk وŒعله اأكرث قابلية  يف اإرادت̀`````ه قليkÓ ا

يحاء والنقياد واأكرث رZبة يف امل�سارحة  لÓإ

ف†ساء, واإPا ⁄ ياأت العرتاف �öيحاk فاإن  والإ

أث̀`````ري املخدر باأن  ال�ستé̀`````واÜ خلي≤ –â تا

يوقع ال�سخ�س يف التناق†س واخلل§.

أ�سهر  أية حال ف̀`````اإن البنتوتال هو ا وعلى ا

هذه العقاقري التي ا�ستعملâ كم�سل حقيقة, 

وق̀`````د ا�ستعم̀`````ل يف ق†سية هام̀`````ة يف فرن�سا 

أثارت اجلدل. Pهان وا �سغلâ الأ

وكان̀`````â البداية يف نوفمرب 1945 عندما 

ألقي القب†س على فرن�سي بتهمة التعاون مع  ا

مل̀`````اين, و⁄ ينط≤  أثناء الحتÓل الأ ع̀`````داء ا الأ

املته̀`````م بحرف منذ القب†س علي̀`````ه, وملا كان 

أ�سه يف �سنة 1943  قد اأ�سيب بر�سا�سة يف را

فقد اأحاله قا�سي التحقي≤ للفح�س الطبي 

ال�öعي.

Wباء الثÓثة  ويف دي�سم̀`````رب 1946 قرر الأ

أنه م�س̀`````اÜ بالبكم ولي�س  الذين فح�س̀`````وه ا

مت�سنع, ويف عام 1947 عاد قا�سي التحقي≤ 

�ساتذة هوي̀`````ر ولفا�ستني وجنيل  وانت̀`````دÜ الأ

ب̀`````ريان لفح�سه للب̀`````â فيم̀`````ا اإPا كان املتهم 

أو  م�ساباk بحالة بك̀`````م ع†سوية اأو هي�ستريية ا

جابة, وا�ستعمل  أنه مت�سنع ويف ا�ستطاعته الإ ا

اخل̀`````رباء الثÓثة عقار البنتوتال و�ساألوه وهو 

–â تاأثري العقار فاأجاÜ بكلمة نعم, ثم اأخذ 

يتكلم واإن كان Pلك يف �سعوبة Xاهرة, ولكنه 

بعد يوم̀`````ني كان يتكلم بو�س̀`````وì كاف, واأقر 

أ�سهر  باأنه كان يدرÜ نف�سه على النط≤ منذ ا

وهو يف ال�سé̀`````ن ولكنه خ�سي اأن يتكلم اأمام 

قا�سي التحقي≤ بطريقته Zري الطبيعية حتى 

دعاء, وعل̀`````ى Pلك قرر اخلرباء  ل يته̀`````م بالإ

أنها  أو ا الثÓث̀`````ة اأن حالة البكم Zري قائم̀`````ة ا

قاربâ ال�سفاء.

ثر �سéة كربى يف املحافل  وقامâ على الأ

العلمية والق†سائي̀`````ة وثارت ثائرة ال�سحافة 

والراأي العام.

وقرر ‹ل�س نقاب̀`````ة املحامني يف باري�س 

أن̀`````ه يعترب ا�ستعمال التحلي̀`````ل العقاري �سواء  ا

يف اخل̀`````ربة ال�öعي̀`````ة اأو ل�ستخÓ�س اأقوال 

املتهم يف اأي اإجراءات التحقي≤ انتهاكاk حل≤ 

الدفاع.

الفرن�سية  الطبي̀`````ة  كادميية  الأ وق̀`````ررت 

عدم جواز اللتé̀`````اء اإ¤ التحاليل العقاري 

يف خ̀`````ربة ق†سائي̀`````ة بق�س̀`````د الت�سخي�س اأو 

ل�ستمداد املعلومات.

بل اإن املتهم رفع دع̀`````وى جنحة مبا�öة 

 ìجر çثة يتهمهم باإحداÓب̀`````اء الثW على الأ

برة ل̀`````دى اإعطائه امل�سل)  ب̀`````ه عند (ثقب الإ

أنه اأف�سوا �ö املهن̀`````ة بنقل املعلومات التي  وا

اأف†س̀`````ى بها قا�س̀`````ي التحقي≤, ولكن حمكمة 

ال�سني /–̀`````â رئا�سة القا�س̀`````ي دور كامي/ 

أ�سا�س اأن اجلرì التافه  ق†سâ برباءتهم على ا

قد اأج̀`````ري بق�سد الت�سخي�̀`````س الطبي واأن 
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Wباء ⁄ يكونوا معاجلني بل خرباء علهم اأن  الأ

يقدموا للقا�س̀`````ي املعلومات املت�سلة باملهمة 

املوكلة اإليهم.

وق̀`````د اأدت ه̀`````ذه الف†سيح̀`````ة اإ¤ اإحالة 

املته̀`````م مرة ثالثة اإ¤ جلن̀`````ة من ثÓثة اأWباء 

عادة فح�سه, وقد قرروا اأن حالة  اBخري̀`````ن لإ

فيزيا –�سنâ ولكن اإ�سابة املتهم خطرية  الأ

بحيŒ åعله عاجزاk ع̀`````ن الدفاع عن نف�سه 

 kÓوفع ,kبياW ء �سبيلهÓب ويتعني اإخéكم̀`````ا ي

تاأجلâ املحاكمة اإ¤ اأجل Zري م�سمى واأWل≤ 

�öاحه.

وقد كان التيار كله –�سواء بني العلماء اأو 

Zريهم- متéهاk اإ¤ الثورة على هذه الو�سيلة 

وا�ستعمالها يف التحقي≤ وال�ستéواÜ, حتى 

Wب̀`````اء الثÓثة (هوي̀`````ر ولفا�ستني وبريان)  الأ

أنه̀`````م ل يقرون مطلق̀`````اk اإباحة هذه  اأعلن̀`````وا ا

أنه̀`````م ما التéوؤوا  الو�سيل̀`````ة يف ال�ستéواÜ وا

اإليه̀`````ا اإل كو�سيلة ت�سخي�̀`````س يف خربة Wبية 

�öعي̀`````ة ل كو�سيلة ا�ستé̀`````واÜ. وقد اأثريت 

لÓ�ستدلل على بطÓن اللتéاء اإ¤ التحليلي 

الدوائ̀`````ي يف ال�ستéواÜ عب̀`````ارات قانونية 

ن�سان الطبيعي املطل≤  قوية, اأولها ح̀`````≤ الإ

يف �سÓمة �سخ�سه.. ج�سمه وعقله, وخا�سة 

اإزاء اأي اإج̀`````راء يقلل من “لكه لزمام اإرادته 

أو دليل ي�ستمد عن Wري≤  وبطÓن كاعرتاف ا

كراه باأي �سورة من �سوره, وح≤ املتهم يف  الإ

ال�سم̀`````â, اأي حقه يف اأن ل يرZم على اإدانة 

نف�سه بالنط≤ حي̀`````å ت�ستدعي م�سلحته يف 

الدفاع عن نف�سه األ يتكلم.

�ستاP (جار�سون) وتبعه الكثريون  بل اإن الأ

و�س∞ الو�سيلة �öاحة باأنها تعذيب يعود بنا 

أننا اإPا كنا ل نقبل  اإ¤ الع�س̀`````ور الو�سطى, وا

اليوم اإنزال الع̀`````ذاÜ باملتهم حتى يقر, فاإن 

(عقلية التعذيب) ما ت̀`````زال قائمة ماثلة من 

وراء اللتéاء اإ¤ هذه الو�سيلة اجلهنمية.

وم̀`````ن ح≤ ال�سمâ تن�س≤ حرية املتهم يف 

 Üوق̀`````د ل ‰يل اإ¤ القول باأن الكذ ,Üالكذ

نه نقي†سه من الوجهة اخللقية, ولكنه  ح≤ لأ

حرية فعلي̀`````ة اأو رخ�سة للمتهم, ول �سك اأن 

للمحق̀`````≤.. بل علي̀`````ه اأن يعم̀`````ل على ك�س∞ 

أكاPي̀`````ب املتهم, ولك̀`````ن اإPا كان من حقه اأن  ا

كاPيب فلي�س م̀`````ن حقه اأن  يف†سí ه̀`````ذه الأ

أو اإرادته. يخن≤ قوة املتهم العقلية ا

رادة التي ت�ستطيع ول نقول يح≤  هذه الإ

له̀`````ا اأن تكذÜ م̀`````ن دون اأن يناله̀`````ا القانون 

ب�سيء.

ولكن مو�س̀`````ع اخلÓف احلقيقي كان يف 

�öعية ا�ستخ̀`````دام التحليل العقاري واخلربة 

الطبية ال�öعية, مث̀`````ل ت�سخي�س البكم كما 

يف حالة الفرن�سي ال�ساب≤ بيانها.

يذه̀`````ب فري̀`````≤ اإ¤ اأن التحليل العقاري 

يéوز ا�ستعمال̀`````ه بق�سد الت�سخي�س وملعرفة 

أو  أو نف�سية ا م̀`````ا اإPا كانâ احلالة ع†سوي̀`````ة ا

أو بق�س̀`````د احل�سول عل̀`````ى اأقوال  ت�سنع̀`````اk ا
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ف†ساء  واعرتافات, واإPا ح̀`````دç من املتهم الإ

ب�س̀`````يء فاإن الطبيب ملتزم بواجب املحافظة 

 kاÄار املهنة ول ي�ستطيع اأن ينقل �سيö�عل̀`````ى اأ

اإ¤ القا�س̀`````ي فيما عدا م̀`````ا يت�سل باحلالة 

امل̀`````راد ت�سخي�سها, وي†سي∞ هذا الفري≤ اإ¤ 

أنه ل يح�سن اللتéاء اإ¤ هذه الو�سيلة  Pلك ا

اإل عند ال†̀`````öورة وبحال ف�س̀`````ل كل و�سيلة 

أخ̀`````رى, واإن من ح≤ املتهم دائماk اأن يرف†س  ا

هذه الو�سيلة.    

ول يرى اأن�سار هذا الراأي اأن الت�سنع ح≤ 

احلرية للمته̀`````م يتعني املحافظة عليها, فاإن 

كان املتهم يلéاأ اأحيان̀`````اk اإ¤ اأخبå الو�سائل 

ن�ساف  للت�سن̀`````ع والت†سلي̀`````ل فلي�س م̀`````ن الإ

 íحرمان العدالة من ال�ستعانة باخلربة لف†س

ت�سنع̀`````ه وت†سليله, ول يختل̀`````∞ اللتéاء اإ¤ 

التحلي̀`````ل العقاري عندئذ ع̀`````ن اللتéاء اإ¤ 

أو ا�ستعمال  أخ̀`````ذ عينة من الدم لفح�سه̀`````ا ا ا

أو  جهاز قيا�̀`````س املوجات الكهربائي̀`````ة للمخ ا

.Üع�سا الدق على اجل�سم لختبار الأ

أZل̀`````ب ال̀`````راأي يتé̀`````ه اإ¤ عدم  ولك̀`````ن ا

جواز ا�ستخ̀`````دام التحليل العقاري يف الطب 

ال�öع̀`````ي فالت�سن̀`````ع بادP Çي ب̀`````دء نوع من 

الكذÜ, كذÜ يت�سل بحاله وهو حرية للمتهم 

أم̀`````ام القا�سي واأمام اخلب̀`````ري, ولي�س معنى  ا

أن̀`````ه لي�س للخب̀`````ري اأن يكت�س∞ الت�سنع  Pلك ا

بالفح�س واملÓحظة, ولكن لي�س له اأن يهدم 

ق̀`````درة املتهم على الت�سن̀`````ع, وعليه اأن يق∞ 

 Óقات وال̀`````دللت, ولهذا فÓعن̀`````د حد الع

حمل للمقارنة هنا م̀`````ع فح�س النعكا�سات 

الع�سبية اأو –ليل الدم, اإP يف هذه احلالت 

ومثله̀`````ا يق∞ الفح�س عند حدود العÓمات 

من دون Œهم عل̀`````ى اإرادة املتهم اأو حماولة 

تعطيلها.

ه̀`````م يرون اأن ا�ستخدام التحليل العقاري 

يف الطب ال�öعي جدير دائماk باأن ينزل≤ من 

الت�سخي�س اإ¤ انتزاع املعلومات والعرتافات, 

كما توؤك̀`````د Pلك الق†سي̀`````ة الفرن�سية, وبهذا 

أم̀`````ام }م�سل احلقيق̀`````ةz الذي يخل  ن�سبí ا

جراء  ن�س̀`````ان األ يوؤدي هذا الإ بكل حقوق الإ

أنه  اإ¤ اإق̀`````رار املتهم بت�سنعه? األ يعني Pلك ا

–â �ستار ت�سخي�س الت�سنع يتدخل اخلبري 

لنتزاع اعرتاف من املتهم بت�سنعه.

أل̀`````ة الثانية التي ثار فيها النظر  اأما امل�سا

فهي حالة م̀`````ا اإPا واف≤ املتهم على تخديره 

وا�ستéوابه –â املخدر اأو Wلب Pلك.

أنه ل يوجد مانع قانوين  ويرى بع†سه̀`````م ا

م̀`````ن تخدير املته̀`````م وا�ستéوابه اإPا Wلب هو 

Xه̀`````ار براءته, بل اإنه م̀`````ن الظلم اأن  Pلك لإ

يرف†س Wل̀`````ب للمتهم قد يحق̀`````≤ له فائدة, 

ويذكر بندر اأن التحليل العقاري ا�ستعمل يف 

اإح̀`````دى الق†سايا اإP جم̀`````د فيها عند مرحلة 

دانة. تكافاأت عندها كفتا الرباءة والإ

 kأن̀`````ه كان بعيدا وكان املته̀`````م م�öاk على ا

عن مكان احلادç ليلة وقوعه, وراأت النيابة 
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(?) ه�سام ه�سام.

(2) مركز البحوç اجلنائية يف القاهرة.

الفندق الذي اتخذته جلنة التحقي≤ مقراk لها يف بريوت.

:åëÑdG QOÉ°üe

احلقوق اجلزائية العامة للدكتور عبد الوهاÜ حومد.  -1

‹لة املعهد القومي للبحوç اجلنائية للدكتور اأحمد حممد خليفة. القاهرة عام 1958.  -2

مل∞ التحقي≤ يف اZتيال احلريري و�سماع اأقوال ال�سهود (املحامي الوكيل).  -3

¢ûeGƒ¡dG

ا�ستéواب̀`````ه –â تاأثري املخ̀`````در فواف≤ على 

Pل̀`````ك, وXل –â تاأثري املخ̀`````در م�öاk على 

اأقواله, وترتب على Pلك حفß الق†سية.

ونح̀`````ن ن̀`````رى اأن ميتد حظ̀`````ر ا�ستخدام 

 âهذه الو�سيلة مهما كان الغر�س ومهما كان

الظروف, اإن التخدير اأخطر و�سيلة ميكن اأن 

تت�Üö اإ¤ قاعة التحقي≤, وال�سماì بها مهما 

اأحاâW بذلك ال†سمانات معناه التعر�س لكل 

ثار البليغة التي تنéم عن اإ�ساءة ال�ستعمال,  Bال

اإPا اأبحنا ا�ستعمال التحليل العقاري Ãوافقة 

أو  املتهم, اأفÓ ي�سيء اإ¤ مركزه اأن يرف†س? ا

ل يك̀`````ون يف Pلك اإكراه جعل̀`````ه يخ†سع لهذه 

الو�سيلة? واإPا ا�ستد حر�سنا فحتمنا اأن يكون 

Pلك بناء على Wلبه, فما هو اخل§ الفا�سل 

بني املوافق̀`````ة والطلب? األ يت�سور عند Pلك 

التحايل والدعاء باأن املتهم هو الذي Wلب, 

أنه ⁄ ي�سدر منه �سوى املوافقة على  يف حني ا

م̀`````ا Wلب اإلي̀`````ه? اأما ما يقال م̀`````ن اأن هنا∑ 

تخديراk مل�سلحة املتهم ل يéوز حرمانه منه 

ف̀`````Ó نظن اأن هنا∑ �سيÄاk من هذا, اإن هنا∑ 

أو ي�سيء اإ¤  دائماk احتمالk اأن يعرتف املتهم ا

أو  أو ي�سي بنف�سه ع̀`````ن واقعة اأخرى ا مرك̀`````زه ا

مر فيمزê احلقيقة باخليال  يختل§ عليه الأ

وينط≤ بخرافة قد توؤخذ عليه.

أخ̀`````رى فاإن هنا∑ عدداk من  ومن ناحية ا

النا�̀`````س ل يتاأثرون به̀`````ذا املخدر, فهل يكون 

نكار  يف م�سلح̀`````ة العدالة اأن ي�öوا على الإ

أنهم هم  وتخ̀`````رê �سحائفهم بي†ساء يف حني ا

مذنبون.

 âلقد قلب العلم ميزان العدالة التي كان

أة مع�سوبة العينني وو�سعه يف  “�سك به امرا

يد �سانع التقنيات والعقاقري.
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‡ا ل�سك في̀`````ه اأن التغريات الكبرية والهائلة للث̀`````ورة املعرفية الكونية - 

العلمية والتقنية - واملتéددة يوما بعد يوم ب�öعة ك�öعة العمليات الرقمية 

 ö�لك العP ¤عة الدخول اإö� خرBعنى اÃ أو التقنيات الرقمية اجلديدة, اأو ا

الرقم̀`````ي, وما اأفرزته ث̀`````ورة الت�سالت واملعلومات وما نت̀`````è عنها من �سور 

أبرز مفردات البنى التحتية ملظاهر ‹تمع  اجتزائي̀`````ة افرتا�سية تربز حقيقة ا

لية والع�ö الرقمي. وكان لتلك التغريات  Bاملعلوماتية والتقنيات واحلا�سبات ال
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ثر يف النظام الدو› اجلديد, وامتدت  أ�سد الأ ا

تاأثرياتها على العا⁄ ككل بعد ثورة الت�سالت 

واملعلومات �س̀`````واء يف م�سهده ونظامه اأو يف 

قواه اأو يف مفاهيمه واأدواته وو�سائطه. 

ويوما بعد اBخر تتعاX̀`````م اأهمية ال�سبكة 

نرتن̀`````zâ ودوره̀`````ا املتزايد يف  الدولي̀`````ة }الإ

اإحداç تغيريات جذرية يف املعارف املكت�سبة 

ف̀`````راد والت̀`````ي تنعك�̀`````س بال†̀`````öورة على  لÓأ

مفا�سل احلياة يف �ست̀`````ى �سورها وحلقاتها 

وم�ستوياتها, فتربز وا�سحة جلية يف مفردات 

البنى التحتية لبع†س مظاهر الوعي والتطور 

 íتفت âنرتن والرتقاء. و‡ا ل�سك فيه اأن الإ

أبواب̀`````ا و�سياقات عل̀`````ى الدنيا ل ميكن  لن̀`````ا ا

و¤.. فهل  ت�سوره̀`````ا وتاأWريها للوهل̀`````ة الأ

تعلم اأنك ت�ستطي̀`````ع واأنŒ âل�س اأمام �سا�سة 

الكمبيوتر, وبعد اأن ياأوي كثري من النا�س اإ¤ 

فرا�سهم, اأن تنظر اإ¤ ح�سيلة زمنية تتéاوز 

اBلف ال�سنني من التطوير العلمي والهند�سي 

نرتنâ تو�سلك  واملعلوماتي?.. نعم, اإنه̀`````ا الإ

اإ¤ حي̀`````å ل ت�ستطي̀`````ع اأن ت�س̀`````ل يف }تلك 

اللحظةz, وتقطع ب̀`````ك امل�سافة خÓل ثوان, 

 ö�ال فنحن بتنا يف عéيل يف هذا املWلن اأ

ن�ساين القائم على ‹موعة من  التوا�س̀`````ل الإ

التحولت املت�سارعة واملتنامية واملوؤثرة على 

Wر الهيكلية املتدفقة من ثورة املعلوماتية  الأ

وتاأثرياته̀`````ا امل�سهودة يف جميع املéالت ويف 

flتل̀`````∞ املراحل �سواء ما تعل≤ منها بالزمان 

أو بالواقع واحلقيقة اأو  أو باملعنى والهوي̀`````ة ا ا

بالعمل والتقنية. 

ويف ع�ö متع̀`````دد اللغ̀`````ات واملéالت, 

نظمة وامل�ستويات, اإP هو مت�سارع  مرتاكب الأ

بقدر ما هو اإلك̀`````رتوين, وهو رقمي بقدر ما 

نه  ه̀`````و تقني واأخريا وخا�سة فه̀`````و كوكبي لأ

ي�س̀`````دع احلواجز بني ال̀`````دول واملéتمعات, 

بقدر ما يفتí احلدود بني الب�ö, لي�س فق§ 

أي†س̀`````ا املعرفية  القت�سادي̀`````ة واملالي̀`````ة, بل ا

مر الذي  مني̀`````ة, الأ والرمزي̀`````ة واخللقية والأ

ر�سية اإ¤ �سوق مالية واحدة  يحول الكرة الأ

واإ¤ قرية اإعÓمي̀`````ة م�سرتكة, ول�سك اأي†سا 

نت̀`````اê والت�سال  اأن له̀`````ذا التغري يف ‰§ الإ

 êنتا والتداول, كما يتمثل يف النتقال من الإ

 êنت̀`````ا امليكانيك̀`````ي وال�سل̀`````ع الثقيل̀`````ة اإ¤ الإ

لكرتوين وال�سل̀`````ع الفرتا�سية, اإ‰ا يرت∑  الإ

أث̀`````ره القوي عل̀`````ى flتل∞ وج̀`````وده الن�ساط  ا

الب�̀`````öي كما على بنية الثقاف̀`````ة ومنتéاتها 

وعلى مكانة النخب الثقافية ومهماتها. 

ويف �سوء ه̀`````ذا التغري يف امل�سهد العاملي 

ال̀`````ذي يتحول ب�سورة جذري̀`````ة وهائلة, وقد 

ميكن اعتبار العوملة ‹رد اإمربيالية معا�öة 

أو ليربالي̀`````ة جدي̀`````دة اأو هيمن̀`````ة اأمريكي̀`````ة,  ا

وبالتا› النتقال اإ¤ تعظيم ال�سوق Ãختل∞ 

أو ت�سليع الثقافة والعقول, وبالتا›  توجهاته ا
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تفر�س علينا متطلبات جديدة, ترتاءى اأمامنا 

حتمية التعامل م̀`````ع العوملة مفردة وXاهرة, 

ب�سفته̀`````ا ثم̀`````رة الطف̀`````رات والنفé̀`````ارات 

والتحولت املت�سارعة التي ت†سع املéتمعات 

الب�öية اأمام التحديات اجل�سيمة واخلطرية, 

أبرز التداعيات الناŒة عن Pلك  ومواجه̀`````ة ا

النظام ال̀`````دو› اجلديد. والدخول اإ¤ Pلك 

الع�̀`````ö الرقمي وف̀`````≤ متطلب̀`````ات حاجتنا 

 èأبرز ما ينت �سا�سية وا�ستخÓ�س ا الوWنية الأ

عن تلك التح̀`````ولت القت�سادي̀`````ة والتقنية 

أبرز ما يتعل≤ éÃتمع املعلوماتية, والتواف≤  وا

�س�س وWبيعة  املنهéي املرتاف≤ م̀`````ع جملة الأ

التغيريات مل�سايرة Pلك التطور احلا�سل من 

أبرزها وما يهمنا يف  هذا اجلانب والتي من ا

هذه املرحلة هو القت�س̀`````اد املعريف وال�سبل 

الكفيلة واملهيÄة لÓنتقال اإليه وال�ستفادة من 

جوانبه كافة. 

Bخ̀`````ر وهو الدخول يف  ننتق̀`````ل اإ¤ جانب ا

عÓم̀`````ي اجلديد, حي̀`````å ن�ساأت  الع�̀`````ö الإ

معطي̀`````ات جدي̀`````دة تغ̀`````ريت معه̀`````ا �سناعة 

الراأي العام بقدر م̀`````ا تغري �سكل امل�سداقية 

 Üيعد الكتا ⁄ åوعية ال�سيا�سي̀`````ة, حيö�وامل

أو  أو النواÜ وحده̀`````م ي�سنعون الراأي العام ا ا

عÓم املرئي بقنواته  ميثلونه, واإ‰ا اأ�سبí الإ

و�سبكات̀`````ه وبرا‹ه ورجالت̀`````ه و�سوره ي�سهم 

اأي†سا يف �سناعة امل�سهد ويف ت�سكيل الف†ساء 

العموم̀`````ي الذي ⁄ يعد حك̀`````را على ال�سا�سة 

واملثقفني والدعاة, اإ‰ا اأ�سبí ‹ال تداوليا, 

بو�سع الفاعل̀`````ني الجتماعيني على اختÓف 

قطاعاتهم وحق̀`````ول عملهم, اأن ي�ساهموا يف 

ت�سكيله وتو�سيعه باملداخÓت عرب املناXرات 

التلفزيونية واملناق�س̀`````ات العلنية التي تطور 

أ�سلوÜ التطلع̀`````ات الدميقراWية القائمة يف  ا

اأي دولة يف  العا⁄. 

وبالنتق̀`````ال اإ¤ ناحي̀`````ة تطوير التقنيات 

مر ل يتوق∞ عند  املعلوماتية اجلديدة فاإن الأ

هذا احل̀`````د, بل لبد من حمايتها و�سياZتها 

وف≤ روؤانا وما ينا�سبنا منها ب�سكل ل يتعار�س 

مع خ�سو�سيتن̀`````ا وPاتيتنا ومواقفنا من هذا 

النظام الدو› وتاأثرياته على اقت�سادنا, من 

نظمة التقنيات  هنا يé̀`````ب التطوير الدائم لأ

املعلوماتية وم̀`````ن ثم حمايتها والتي تتلخ�س 

أبرز ما يلي:  يف ا

واملعلوم̀`````ات  البيان̀`````ات  �سب̀`````كات   -

والت�سالت. 

- اأنظمة ال�سبكات الكهربائية. 

- اأنظمة الغاز الطبيعي والنف§ واخلزن 

ال�سرتاتيéي. 

أنواعها.  - اأنظمة املوا�سÓت Ãختل∞ ا

 .Çاأنظمة خدمات الطوار -

- اأنظمة اخلدمات احلكومية املختلفة. 
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الذي  وال�س̀`````وؤال املحوري 

بالن�سب̀`````ة  Wرح̀`````ه  ينبغ̀`````ي 

املعلوماتي̀`````ة  لتكنولوجي̀`````ات 

الكونية,  املعرفي̀`````ة  والث̀`````ورة 

وامل�ستقبلي̀`````ة هو:  املعا�̀`````öة 

التكنولوجيات  هل تفتí هذه 

ن�سانية  باÜ الفردو�س اأمام الإ

 ö�للب  ìيتا  å`````̀حي باأ�öها?, 

ول مرة الت�سال بني بع†سهم  لأ

البع†س بطريقة مبا�öة, دون 

حدود وقي̀`````ود, وبغ†س النظر 

عن تنوع اأعراقهم واأجنا�سهم 

ومواقعه̀`````م  ومعتقداته̀`````م 

وWبائعه̀`````م, وتعدد ثقافاتهم, 

 Üاأبو ìساف̀`````ة اإ¤ انفت̀`````ا� بالإ

املعرف̀`````ة اأمامهم بكل فروعها 

أم اإن  وقنواته̀`````ا واأدواتها ?.. ا

هذه التكنولوجيات التي ي�سيع ا�ستخدمها يف 

البلدان املتقدم̀`````ة �ستو�سع الهوة بني ال�سمال 

واجلنوÜ ?.. بل وبني القادرين على الت�سال 

يف املéتم̀`````ع الواحد نف�سه وZ̀`````ري القادرين, 

وت�سب̀`````í بالت̀`````ا› كم̀`````ا ل̀`````و كان̀`````â جحيما 

مرفو�س̀`````ا. اإن املتابع للرتاç العلمي اخلا�س 

بع�̀`````ö املعلوماتية الكوين م̀`````ن ال�سهل عليه 

يدلوجي - اأن ير�سد Xاه̀`````رة ال�ستيعاÜ الأ

اإن �سí التعبري- بني املتفائلني واملت�سائمني, 

وفيم̀`````ا يل̀`````ي تلخي�س مكث̀`````∞ للحèé التي 

ي�ستندون اإليها: 

- يتوقع يف عا⁄ امل�ستقبل اأن ي�سبÃ íثابة 

�س̀`````وق للمعلومات ي�ستطيع في̀`````ه النا�س, من 

لية, اأن ي�سرتوا واأن يبيعوا  Bل حوا�سبهم الÓخ

املعلوم̀`````ات, واأن يت�ساركوا يف الو�سول اإليها. 

و�ستتع̀`````دد ال�ستخدامات لهذه املعلومات يف 
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دارة  ‹الت التé̀`````ارة وال�سحة والتعليم والإ

ن�سطة احلكومي̀`````ة, ويف ‹الت الرتفيه  والأ

ن�سطة واملéتمع  املتنوعة, ‡ا �سيوؤثر على الأ

والتاريخ. 

تكنولوجي̀`````ا  التط̀`````ور يف  �öع̀`````ة  اإن   -

املعلومات والت�سال م̀`````ن �ساأنها اأن تتحدى 

ن�ساين لكي يفك̀`````ر بطريقة اأف†سل  العق̀`````ل الإ

أ�̀`````öع, لك̀`````ي ي�سبí اأكرث معرف̀`````ة وفعالية  وا

واإنتاجية, وه̀`````ذا يف حد Pات̀`````ه �سيوؤدي اإ¤ 

التوزي̀`````ع العادل لل̀`````رثوة الكوني̀`````ة يف �سياق 

اقت�ساد يقوم على الرخاء يف القرن اجلديد, 

حيå ترب§ تكنولوجيا املعلومات والت�سالت 

املéتمعات ببع†سها البع†س, وبذلك �ستختفي 

م�سكلة م̀`````ن ميلكون ومن لميلكون يف ‹ال 

الرثوة والت�سال واملعرفة معا. 

- مثلما اأدى تطور الطباعة يف منت�س∞ 

الق̀`````رن اخلام�̀`````س ع�ö اإ¤ اإ�سف̀`````اء الطابع 

الدميقراWي على املعرفة, فاإن تكنولوجيات 

املعلومات والت�سالت �ست�öع من �سيطرتنا 

عل̀`````ى املعرف̀`````ة, Pل̀`````ك اأن الث̀`````ورة املعرفية 

الكوني̀`````ة, من خ̀`````Óل ه̀`````ذه التكنولوجيات, 

–مل يف Wياتها الوعد بالق†ساء على العزلة 

يف الع̀`````ا⁄, بفعل �سيل املعلوم̀`````ات وZزارتها, 

ومن �ساأنه̀`````ا اأن Œعل البلدان النامية –رق 

املراح̀`````ل املكلفة من عملي̀`````ة التنمية, وتركز 

ن�ساين املعو⁄ حلل امل�سكÓت  جهود العقل الإ

احلادة. 

- وميكن اأن ت�سبí فكرة احلرية العاملية 

م̀`````ن خÓل الت�س̀`````ال واحلوار ع̀`````رب م�سكلة 

نرتن̀`````â حقيق̀`````ة يف امل�ستقب̀`````ل. Pل̀`````ك اأن  الإ

ف̀`````راد املتباعدين مكانيا  الت�سالت بني الأ

ع̀`````Óم امل�سموعة,  قد –ل حم̀`````ل و�سائل الإ

مكاني̀`````ات الهائلة ملمار�سة  �ساف̀`````ة اإ¤ الإ بالإ

 âحري̀`````ة التفكري وحرية التعب̀`````ري. لقد اأعط

القوة  والت�سالت  املعلوم̀`````ات  تكنولوجيات 

للنا�س, وه̀`````م بالفعل ي�ستخدمونها وال�ساهد 

على Pلك اأن اأجيال ال�سباÜ ت�ستثمر بقوة يف 

نرتنâ من Zري اأن يتوفر لهم “ويل �سخم,  الإ

بداع.  ولكنهم يعتمدون على املعرفة والإ

نرتنâ اإمكانيات لن�سوء  - تقدم �سبكة الإ

ثقافة تقوم على الت�سامí, ولعلها اأي†سا ت�سهم 

يف اإ�ساعة الدميقراWية يف املéتمعات, واإعادة 

ح�سا�̀`````س بامل�ساركة يف املéتمع. ويف  قيمة الإ

الوق̀`````â الذي ت�ساهد في̀`````ه ‹تمعات حملية 

تقليدية تت�سم باجلمود, فاإن ما يطل≤ عليها 

املéتمع̀`````ات املفرت�س̀`````ة واملéتمعات املت�سلة 

نرتنâ يف حالة  ببع†سه̀`````ا عن Wري≤ �سبكة الإ

‰و �öيع. 

- هن̀`````ا∑ توقع̀`````ات ب̀`````اأن الدميقراWية 

�ستت�سع دوائره̀`````ا يف العقود القليلة القادمة 

و�سيمار�سها النا�س عل̀`````ى �ستى اختÓفاتهم. 
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اأن   - املتفائل̀`````ني  نظ̀`````ر  يف   - �س̀`````ك  ول 

تكنولوجي̀`````ات املعلوماتية والت�سالت لديها 

مكانية والقدرة على اإع̀`````ادة اإحياء القيم  الإ

الدميقراWي̀`````ة, واإ�سفائها عل̀`````ى املوؤ�س�سات 

أنها ت�ستطيع اأن ترب§ بني  ال�سيا�سية, Pل̀`````ك ا

النا�س وتزي̀`````د من “كينهم داخل كل ‹تمع 

على ح̀`````دة, وعلى م�ستوى الع̀`````ا⁄ اأجمع كما 

⁄ يح̀`````دç من قب̀`````ل, وهي تق̀`````دم اإمكانيات 

الت�سال التفاعلي اخلÓق مل�سادر املعلومات 

ومراك̀`````ز اتخاP القرار, حيå ميكن امل�ساركة 

يف املعلوم̀`````ات بغ̀`````ري تكالي̀`````∞ مالي̀`````ة, وكل 

مكانية ملعرف̀`````ة املعلومات  هذا �سيعط̀`````ي الإ

والبدائ̀`````ل املختلفة, ‡ا �سيح�سن من عملية 

أنه يف  اتخاP الق̀`````رار. وهنا∑ موؤ�öات على ا

امل�ستقبل فاإن فكرة النظام ميكن اأن تنبع من 

الن�س≤ الجتماعي Pاته. 

املعلوم̀`````ات  تكنولوجي̀`````ا  �س̀`````اأن  م̀`````ن   -

والت�سالت اأن تق†سي على حواجز الزمان 

واملكان, وم̀`````ن �ساأن Pل̀`````ك اأن يغري الطريقة 

التي نعي�س بها, ‡ا يرفع من م�ستوى الوعي 

الجتماعي يف الع̀`````ا⁄ . وهنا∑ توقعات باأن 

تكنولوجي̀`````ات املعلومات والت�سالت �ستنفذ 

اإ¤ كل ‹̀`````الت احلي̀`````اة, و�ست�سب̀`````í ه̀`````ي 

داة الرئي�سي̀`````ة للتغيري  مع م̀`````رور الزم̀`````ن الأ

الجتماعي. 

ن يف ‹ال الرتجمة  Bهنا∑ نه†س̀`````ة ال -

لي̀`````ة, ويف �سوئها ت�ستطي̀`````ع تكنولوجيات  Bال

املعلوم̀`````ات والت�س̀`````الت اأن تق†س̀`````ي على 

احلواج̀`````ز بني لغات الع̀`````ا⁄, وت�سéع احلوار 

الثقايف بني النا�س عل̀`````ى م�ستوى العا⁄ كله. 

اأن من �ساأنها – يقول املتفائلون – اأن –�سن 

 åمن نوعية احلياة على امل�ستوى الكوين, حي

أو الهام�سية اأن  �سيتاì حتى للمناW≤ البعيدة ا

ت�س̀`````ل ملراكز املعلومات ال�سحية واخلدمية, 

وكذلك ال�ستفادة من �س̀`````كل و�سائل التعليم 

 èع̀`````ن بعد, وحتى التمت̀`````ع باإمكانيات الرتوي

�سبك̀`````ة  با�ستخدامه̀`````م  النا�̀`````س  وي�ستطي̀`````ع 

نرتني̀`````â اأن يعمل̀`````وا وهم داخ̀`````ل بيوتهم  الإ

حل�ساÜ اأي م�̀`````öوع اأو �öكة يف العا⁄. وقد 

اأ�سبحâ هذه املمار�س̀`````ات واقعا بالفعل, اأو 

على العك�س قد ت�سéعهم على مغادرة املدن, 

وال�سكن يف مناW≤ ريفية, ومعنى Pلك ات�ساع 

دائ̀`````رة املراكز الريفية عل̀`````ى ح�ساÜ املراكز 

احل†öية. 

 è`````̀éح ع̀`````ن  تلخي�س̀`````ا  �سب̀`````≤  ‡̀`````ا 

‚̀`````ازات واملكا�سب اخلارقة  املتفائل̀`````ني بالإ

املعلومات  تكنولوجي̀`````ات  �ستقدمه̀`````ا  الت̀`````ي 

ن اإثارة 
Bوالت�سالت اجلديدة. ولعله حان ال

ال�س̀`````وؤال الرئي�سي: ما ه̀`````ي مو�سوعية هذه 

أننا  احلèé?.. اأول مÓحظة نقدية نقدمها ا

�سد املنط̀`````≤ الذي يذهب – يف املو�سوعات 
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املهمة اخلÓق̀`````ة - اإ¤ اإب̀`````راز كل اجلوانب 

يéابية واإخفاء اجلوان̀`````ب ال�سلبية. فهذا  الإ

التحي̀`````ز امل�سب≤ للتط̀`````ور التكنولوجي املبهر 

ال̀`````ذي ح̀`````دç يف تكنولوجي̀`````ات املعلومات 

والت�س̀`````الت م̀`````ن �ساأنه اأن يخف̀`````ي حقيقة 

ال�سلبيات الت̀`````ي ل بد اأن ت�ساحب اأي تطور 

تكنولوجي جديد. 

ولناأخ̀`````ذ عل̀`````ى �سبيل املثال م̀`````ا يذهب 

أن̀`````ه �ستن�س̀`````اأ يف امل�ستقبل  اإلي̀`````ه املتفائلون با

�سوق عاملية للمعلوم̀`````ات ي�ستطيع النا�س من 

خÓلها ‡ار�سة البي̀`````ع وال�öاء, واحل�سول 

على معلومات يف ‹الت ال�سحة والتعليم, 

وميك̀`````ن القول اإن هنا∑ موؤ�öات على بداية 

ح�ساءات  تخل̀`````≤ ال�سوق العاملي̀`````ة, لع̀`````ل الإ

اخلا�س̀`````ة بالتزاي̀`````د ال†سخ̀`````م يف مع̀`````دلت 

لكرتونية يوؤكد Pل̀`````ك, ولكن من  التé̀`````ارة الإ

ه̀`````م املتعامل̀`````ون يف هذا  املé̀`````ال ? هم يف 

عمال  الواقع ال�öكات التéاري̀`````ة ورجال الأ

والقت�ساديون الذي̀`````ن ل ميثلون اأي ‹تمع 

�سوى �öيحة �سغ̀`````رية, ولكن ماPا عن باقي 

 íائö� تم̀`````ع وخ�سو�س̀`````اéيف امل í`````̀ائö�ال

الطبق̀`````ات املتو�سط̀`````ة والفق̀`````رية, والذي̀`````ن 

ن – بحك̀`````م �ساBلة  Bل ي�ستطيع̀`````ون حت̀`````ى ال

مكانيات املالية والقت�سادية – ا�ستخدام  الإ

التكنولوجي̀`````ات اجلديدة يف ‹ال املعلومات 

والت�سالت?.. 

واإPا نظرن̀`````ا اإ¤ ال�س̀`````ورة الوردية التي 

يقدمه̀`````ا املتفائل̀`````ون ع̀`````ن اأن تكنولوجيات 

املعلومات والت�س̀`````الت �ستوؤدي اإ¤ التوزيع 

العادل للرثوة الكونية يف �سياق اقت�ساد يقوم 

أبعد ما تكون من  على الرخاء, فه̀`````ي �سورة ا

احلقيقة. Pلك اأن كل املوؤ�öات القت�سادية 

ت�سري اإ¤ اأن العومل̀`````ة – يف �سوء ‡ار�ساتها 

الراهنة – ق̀`````د اأدت اإ¤ ات�ساع دوائر الفقر 

وزيادة عدد الفقراء حتى يف الدول املتقدمة 

 âاته̀`````ا, وتب̀`````دو م�سكل̀`````ة الفق̀`````ر يف الوقP

الراهن م�سكلة عاملية, احتار يف حلها خرباء 

القت�ساد والجتماع, وتعدد الربامè الدولية 

بطريقة  ملواجهته̀`````ا  واملحلي̀`````ة  قليمي̀`````ة  والإ

فعال̀`````ة, ومن ناحية اأخ̀`````رى, ميكن القول اأن 

ما يذهب اإليه املتفائلون من اأن تكنولوجيات 

املعلومات والت�س̀`````الت اجلديدة من �ساأنها 

ن�سانية  اأن توؤثر تاأثريا عميقا على املعرفة الإ

م̀`````ن حيå التعم≤ و�öعة تراكم املعرفة فهو 

 âالتي اأجري çبحا �سحيí “اما. Pلك اأن الأ

نرتنâ توؤك̀`````د اأن �سبك̀`````ة املعلومات  عل̀`````ى الإ

العاملي̀`````ة وما تقدم̀`````ه من معلوم̀`````ات ميكن 

أنواعا جديدة  –ويلها اإ¤ معرف̀`````ة, �ستخل≤ ا

من الباحثني Pوي العقلية املو�سوعية, بحكم 

تع̀`````دد وتنوع م�سادر املعرف̀`````ة املختلفة التي 

تنتمي اإ¤ ف̀`````روع علمية �ستى, ون�öها على 

 Üباكت�سا åللباح íا ي�سم‡ ,âنرتن �سبكة الإ
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نظرة �ساملة لدرا�سة الظواهر املختلفة. ومن 

�ساأنها هذا اأن يق†سي على الظاهرة ال�سلبية 

املتعلقة بتفتâ املعرفة, والتي اأدى اإليها تيار 

التخ�س�س العلمي الدقي≤. 

أي†س̀`````ا اأن ال�سورة املتفائلة  ويف تقديرنا ا

�سحيح̀`````ة فيما يتعل̀`````≤ باأن الق̀`````رن الواحد 

أو�س̀`````ع حوار للح†سارات  والع�öين �سي�سهد ا

ول مرة يتاì لكل  ن�ساين, فÓأ �سهده التاريخ الإ

ثقافات العا⁄ اأن تعر�̀`````س نف�سها على �سبكة 

النرتني̀`````â باأعماقها التاريخي̀`````ة وتنوعاتها 

Bدابها وفنونها ومعرفتها العلمية. لي�س Pلك  وا

فق§ بل اأن املثقفني والباحثني الذين ينتمون 

ول مرة اأن  اإ¤ ثقافات متعددة ي�ستطيعون لأ

يت�سل̀`````وا ببع†سهم البع†س ات�س̀`````ال مبا�öا 

ل قي̀`````ود فيه ول ح̀`````دود. ول �سك اأن تطور 

لية للغات م̀`````ن �ساأنه اأن  Bالرتجمة ال è`````̀برام

يدفع حوار احل†س̀`````ارات اإ¤ م�سارات ثقافة 

Zري م�سبوقة.

¥µ
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يفق̀`````د التاريخ معناه, م̀`````ن دون اأن تندمè يف م�سريت̀`````ه الكربى, جزئّيات 

̀`````اk, يكّمل اأحُدهما  احلي̀`````اة والفن معاk, لت�سبح̀`````ا كkÓ مرتابطاk ترابطاk ع†سوّي

خر. فاحلياة م̀`````ن دون الفن هياكل حمنطة, ل –مل يف Wّياتها رونقاk ول  Bال

 Üة, تدخل يف ح�ساZوكذلك فالتاريخ من دونهما م�سرية فار ..kاإن�سانيا kعطاء

 åرقام والتكرار م̀`````ن دون اأن يكون لها مذاق فكرّي وجما› يبع التع̀`````داد والأ

النكهة يف اأو�سالها..

.…Qƒ°S ¢UÉbh ÖJÉc

.»∏Y ™«£e ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò
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ألوانها,  اإّن احل†سارة Ãختل∞ اأعماقها وا

وال�سعر والفن̀`````ون اجلميلة والق�سة والرواية 

أ�سا�سّية مكّونة  وامل�ìö. اإن هي اإّل جزئّيات ا

للفن يف م�سهده الوا�س̀`````ع العري†س. واحلياة 

م̀`````ن دون اأن ت�ستé̀`````ر فيها ه̀`````ذه اجلزئّيات 

تبقى بناءk خلبّياk. واأخرياk ل يبقى للتاريخ 

 tي
يt معنىk من دون هذا كلّه.. فاأ

ن�ساين اأ الإ

ن�سان عندما ينزع عنه Pلك  م�سري ينتظر الإ

دمي باألوانه الفنّية والفكرّية?! Bالقناع ال

ن�س̀`````ان املعا�̀`````ö اأن يحيا  ه̀`````ل ميكن لÓإ

م̀`````ن دون اأدÜ ومو�سيق̀`````ى وفن̀`````ون جميلة?? 

يt مطام̀`````í تبقى له وق̀`````د ترّنحâ معظم 
واأ

وراق  يديولوجيات واختلطâ يف عاملها الأ الإ

ن�سان عندما  يt معن̀`````ىk يبقى لÓإ
وتبعرثت?? اأ

Bل̀`````ةm خر�س̀`````اء مقطوع̀`````ة ع̀`````ن  يتح̀`````ّول اإ¤ ا

̀`````ة وفكرية??. وم̀`````اPا ينفع  كل مب̀`````ادرة فنّي

اجلماعات الب�öية اإP تتح̀`````ّول ح�سب روؤية 

رادة والتطلع  نيت�سه اإ¤ قطع̀`````ان منزوعة الإ

والرZبة??.

لق̀`````د اأ�سبí م̀`````ن املوؤكد ع̀`````رب الع�سور 

دم وحتى اليوم.  pيف الق âلZالتاريخية مهما اأو

ن�سان وجوهره  اأن ل �سيءn يعرّب عن حقيقة الإ

الّدف̀`````ني اأكرث م̀`````ن ‡ار�سة �̀`````öوÜ الفنون 

اجلمالية والفكرية عل̀`````ى flتل∞ �سنوفها. 

 kأّيا ن�سان ا وحد لتخلي�س الإ فهي امل�ساع̀`````د الأ

أينما كان م̀`````ن جهله وZبائه الفطري.  كان وا

ن�سان من  وهي العامل الرئي�س يف ‚̀`````اة الإ

ب والّتقهقر والعن�öية والعودة  وWاأة التع�سّ

أنها ت�سّكل ع�سا  اإ¤ احلالة احليوانية.. كما ا

النéاة التي تتكÅ عليها املéموعات الب�öية 

Bفاق اإن�سانية اأرحب, Ãا تهّيÄُه من  للتطلّع اإ¤ ا

Xروف اإيéابيةm مواتية للح�سول على درو�س 

وحالت معرفّي̀`````ة م�ستمدة من التاريخ العام 

Bن̀`````ذا∑ اإن�سانيُة الفرد  واخلا�̀`````س.. فتتعّم≤ ا

رقام التي  التي “ّيزه لينéو من ربقة قيود الأ

–ّدد حياته, ومن عبå الكلمات الفّظة التي 

تنخر �سمريه واأع�سابه, ومن جميع الو�سائل 

رة التي تهّدد م�سريnه.. uاملدم

 ö�ل̀`````ك, ف̀`````اإن جمي̀`````ع دور النP ج̀`````ل لأ

وموؤ�ّس�س̀`````ات الثقافة واملعرف̀`````ة, مدعّوة اإ¤ 

العتن̀`````اء املعّم≤ يف تكري�س الناحية الفكرية 

̀`````ة, كي ل تغ̀`````دو اأعمالها  اجلمالي̀`````ة والفنّي

أن�سط̀`````ة باهتة حمّنطة. بل عليها اأن تخو�س  ا

ن�سانية  Zم̀`````ار ال�ّسب̀`````اق يف ن�ö املعرف̀`````ة الإ

واإي�سالها اإ¤ اجلماهري الوا�سعة, عرب و�سائل 

الفن واجلمال بكل �سعته ومرادفاته..

على دور الن�̀`````ö وكل موؤ�ّس�سات الثقافة 

اأن تقدم لقّرائها واإ¤ كل اأجيال النا�سÄة من 

Wالبي املعرفة, ما يوؤكد اأهمّية الذوق الفني. 

حياء  كما عليه̀`````ا اأن ت�سعى بعم̀`````≤ وجدية لإ

الثقافة واملعرف̀`````ة القدمية �سمن اإWار الفن 

احليات̀`````ي الواعد Ã�ستقب̀`````ل اأف†سل. وPلك 
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من خ̀`````Óل التاأكيد على اأن كل 

ثقافة ومعرفة ل ترتب§ Ãحور 

التاري̀`````خ وحركّيت̀`````ه و�سريورته 

املت�ساع̀`````دة, هي معرفة باWلة 

أ�سا�سها, وتعي�س يف الوهم  م̀`````ن ا

ّنه̀`````ا ل تنفع حياة  والعدمّية, لأ

ن�س̀`````ان وم�سريت̀`````ه البّناءة يف  الإ

أو كثري. اإP لي�س من منط≤  قليل ا

الفن بكل ات�ساعه و�öوبه, ول 

من منط̀`````≤ التاري̀`````خ وم�سريته 

 kاWاأن يظل الفع̀`````ل الثقايف ن�سا

ن�سان  منف�سkÓ ع̀`````ن اأهداف الإ

أب̀`````داk اإ¤ ال�سعادة  ال̀`````ذي يتوق ا

 ìوال�ستقرار, واإ¤ –قي≤ اأفرا

وهناء اجل�س̀`````د والروì.. لذلك 

والنا�سÄني  ن�سان  الإ تدريب  فاإن 

خا�س̀`````ة على ت̀`````ذّوق املنé̀`````زات والعطاءات 

بداعية والفنية من خÓل ربطها Ãراحل  الإ

 kورة كب̀`````رية جداö� التاري̀`````خ الك̀`````وين, ه̀`````و

أ�سا�سي لبدs منه. وتظل هذه املهمة  ون�ساطl ا

أ�̀`````س قائمة حاجات  أل̀`````ة الكب̀`````رية يف را وامل�سا

ن�س̀`````ان الذي يبتغي دوم̀`````اk املحافظة على  الإ

ن�ساني̀`````ة وفحواها الّدفني. وPلك  كينونته الإ

باإخÓ�س̀`````ه لذاته وانفتاحه ب̀`````Ó ترّدد على 

 Üروحات ال�سعوWالقدمية و Üال�سعو çترا

املعا�öة, بكل ما “لك من مواق∞ وكيانات 

متباينة وهوّيات ح†سارية flتلفة..

يف عودة متاأنية, ودرا�سة لبع†س ن�سو�س 

دÜ الق̀`````دمي, نقع عل̀`````ى ن�سو�سm متميزة  الأ

منطوية عل̀`````ى اإح�سا�س وPوق رفيع, �سواء ما 

كان منه̀`````ا ينب†س بحياة م�ö الفرعونية, اأو 

 kكاد وفار�س. عبوراB حي̀`````اة ‹تمعات �سومر وا

أو ما هو  اإ¤ كتابات واأZاين الهند وال�سني. ا

Zريقي الÓتيني الذي  م̀`````ن �سميم الرتاç الإ

..íد ال�سيد امل�سيÓقبل مي ö�ساع وانت�
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 çوالدار�س ملث̀`````ل هذا الرتا Çاإن الق̀`````ار

العامل̀`````ي الق̀`````دمي يé̀`````د ن�سو�س̀`````اk من�سوبة 

اإ¤ ملحم̀`````ة جلéام�س, وزراد�س̀`````â, وبوPا, 

وكونفو�سيو�̀`````س, وهومريو�س, وهرياقليط�س, 

أوفي̀`````د.. كل هذه الن�سو�س,  وفيثاZورç, وا

همu –ّولت  وكثري Zريها, ير�سم لنا املÓمí لأ

 åالفن ال�سعري القدمي والتاأّمل الكوين, حي

دÜ حمل يف  يت†س̀`````í للّدار�س اأن الف̀`````ن والأ

Wّيات̀`````ه مÓمí الفوارق بني ال�سعوÜ. اإP عرّب 

كل اأدÜ ع̀`````ن �سمات ال�سعب الذي اأبدع هذا 

دÜ والف̀`````ن. ومن خÓل̀`````ه نلم�س الفوارق  الأ

ن�ساني̀`````ة ب̀`````ني الفراعن̀`````ة  الجتماعي̀`````ة والإ

Zري≤..  وال�سيني̀`````ني والهنود والفر�̀`````س والإ

فف̀`````ي كل اأدÜ ت̀`````ربز اخل�سائ�̀`````س وامليزات 

أو اأي تكوين اجتماعي  أو اأمة ا اخلا�سة ب�سعب ا

 kي. وهذا ب̀`````دوره م�ساهم̀`````ة مهمة جداö�ب

يف بن̀`````اء التاريخ واإعطائ̀`````ه �سماته املرحلية 

والجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية..

اإن م̀`````ن يغو�س يف اأعماق تلك الن�سو�س 

الفنية اجلميلة, يّت†سí لديه, اأن ل �سبيل اإ¤ 

كل متوّه̀`````è ومده�س وجمي̀`````ل وعبقري, اإل 

بداعية التي تهدف  �سال̀`````ة الإ اإPا توّفرت الأ

ن�سان وو�سعهp يف  Bخ̀`````راk اإ¤ تك̀`````رمي الإ اأولk وا

اإẀ`````ار احلي̀`````اة الكرمية, ون�سله م̀`````ن اأزماته 

الروحية والعقلي̀`````ة واحلياتية. ول �سبيل اإ¤ 

حي̀`````اة اإن�ساني̀`````ة حديثة, ول �سبي̀`````ل اإ¤ بناء 

يéابّيات, من Zري اأن  تاريخ كوين عام̀`````ر بالإ

�سياء  تنفذ الن�سو�̀`````س اإ¤ جوهر احلياة والأ

ن�سانية  والكائنات لتوؤ�س�س بدايات احلياة الإ

Pات اخل�سائ�̀`````س اجلمالي̀`````ة والفكرية التي 

تلّوُن حياة ال�سغ̀`````ار والكبار على حدx �سواء, 

 ö�وهذا بدوره من جه̀`````ة اأخرى ي�سكل عنا

ن�ساين وبنائه.. �سياZة التاريخ الإ

بداعية على اختÓف  اإن تلك الكتابات الإ

منابعه̀`````ا وتوجهاتها ما هي اإّل تعبري خال�س 

عن مواق∞ تاأملية وŒارÜ فردية وجماعية. 

ةn ملا �ساع  nدuكما اإنها ال�سورة احلافظة واملخل

وت�سّتâ من �سنائع تاريخية عرب قرونm واأجيال 

بداع الفني,  متÓحق̀`````ة.. اإن فعل الكتابة والإ

اأهمt اإ‚از ب�öي يف تاريخ الكون. وكل �سيء 

 tة الكتابة يظلnراف عب̀`````اءWمن اأ Üل ين�س̀`````ا

أثراk �سائع̀`````اk. وكلt ح†سارة ل  هب̀`````اءk منثوراk وا

ه̀`````ا احلروف والكلم̀`````ات التي تغزو بها  tد–

همال  ن�سان, تظّل بدورها �سحّية الإ عقل الإ

والّتÓ�سي..

بداع احل≤ ما هو اإل انفتاì معريف  اإن الإ

اإن�ساين, وZر�سm ثقايف, على الرZم من عم≤ 

الفروقات واملتناق†سات يف التéارÜ الب�öية. 

أنه  وهذا بدوره يدعون̀`````ا لÓعتقاد الرا�سخ, ا

�سي̀`````ل اإل اإPا و�سع  بداع الأ ل �سبي̀`````ل اإ¤ الإ

 kيف خّطته واأهدافه. مت�سلحا nن�سان املبُدع الإ
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ن�سان  خÓ�س ل̀`````روؤى الإ ̀`````دق الغني والإ بال�سّ

وم�ستقبل̀`````ه, والتعبري Ãه̀`````ارة وحذقm عن كل 

ن�سان م̀`````ن خواWر وتاأمÓت  ما يرتب̀`````§ بالإ

وتطلّعات, ما يعرت�سه من م�سائل اجتماعية 

وPاتية..

بداعي  م̀`````ن دون Pلك, ل ميكن للعمل الإ

والفني اأن يغ̀`````دو اأ�سيkÓ, بل يظل �öباk من 

�öوÜ الله̀`````و والعبå والتك̀`````رار املرفو�س, 

وتقليداk فéّاk عاجزاk ع̀`````ن الدخول اإ¤ قلب 

املéتمع وبناء التاريخ..

¥µ
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ájRGƒàŸG ⁄Gƒ©dG äÉgƒjQÉæ«°S

 kاإن كونن̀`````ا على ات�ساعه لي�س �سوى جزء ب�سي§ من بنية كونية اأكرث ات�ساعا

خ̀`````رى. و⁄ تنفك  وتعقي̀`````داk, ب̀`````ل لي�س �س̀`````وى عينة من جمهرة م̀`````ن العوا⁄ الأ

فكار احلديثة.  ال�سينم̀`````ا واأدÜ اخلي̀`````ال العلمي يعمÓن يف ا�ستثمار ه̀`````ذه الأ

فكار ت�سبí اأكرث فاأكرث جدية  لك̀`````ن بعيداk عن اخليال العلمي, يبدو اأن هذه الأ

فÓم نف�سها. فعلى  أي†ساk عل̀`````ى الأ يف الفيزي̀`````اء والكوزمولوجيا, ‡ا ينعك�س ا

…Qƒ°S ºLÎeh åMÉH ❁

ò

ájRGƒàŸG ¿Gƒc C’G á≤«≤M

…QƒÿG ÖjO ≈°Sƒe…QƒÿG ÖjO ≈°Sƒe

❁
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�سبيل املث̀`````ال, يف الفيلم الفرن�سي }تدخني/ 

عدم التدخنيz للمخ̀`````رê الفرن�سي األن رين 

Alain Resnais, ترتك̀`````ز بداي̀`````ة الق�سة 
أو  على قرار اإح̀`````دى ال�سخ�سيات بالتدخني ا

بعدم̀`````ه. ويقرتì كل جزء م̀`````ن جزئي الفيلم 

�سâ نهايات 

حمتملة ل̀`````كل من هاتني البدايتني. لدينا 

بالت̀`````ا› اثن̀`````ي ع�̀`````ö �سيناري̀`````و يف 12 كون 

flتل∞, وكلها واقعية.

كوان املتع̀`````ددة يدفع بهذه  اإن مفه̀`````وم الأ

الفك̀`````رة اإ¤ الÓنهاية. فكافة ال�سيناريوهات 

تق̀`````ع وتتحق≤, وه̀`````ي بالت̀`````ا› واقعية بقدر 

 åال�سيناري̀`````و الوحيد املر�سود يف عاملنا, حي

أر�̀`````س وب�ö. يف العا⁄  ثمة ‹رات و‚وم وا

الذي ن�ستمع فيه اإ¤ هذه املحا�öة كما ويف 

الع̀`````ا⁄ الذي انتهâ فيه هذه املحا�öة اأو يف 

العا⁄ الذي ل تزال في̀`````ه قيد التح†سري. بل 

وكذل̀`````ك يف العا⁄ ال̀`````ذي ل توجد فيه ‚وم 

ول كواك̀`````ب ول م�ستمعني اأو حما�öين! هذا 

خرى.  ناهيك عن لنهاية من العوا⁄ الأ

اإن فكرة العوا⁄ الÓنهائية فكرة �ساحرة, 

لك̀`````ن هل هي فكرة علمية? اإنها لي�سâ فكرة 

جديدة “اماk. فاأناك�سيمندر امليلي كان يدافع 

عنها منذ نحو األفني و�ستمÄة �سنة. ويف عام 

1600 اأدت فكرة }العوا⁄ املتعددةz اإ¤ حرق 

نها  يط̀`````ا› جيوردانو برونو لأ الفيل�سوف الإ

ر�س تقع  كانâ تعار�س الفكرة القائلة باأن الأ

 âثني �سنة كانÓيف مركز الكون. وقبل نحو ث

أكوان̀`````اk اأخرى Zري  النظري̀`````ات الت̀`````ي ت�س∞ ا

كوننا تعت̀`````رب نظريات �س̀`````اPة وميتافيزيائية 

وZري علمية!

اأما اليوم, وعلى الرZم من بقاء الفر�سية 

مثاراk للéدل, فقد و�سل̀`````â اإ¤ نطاق العلم 

أنها حمفزة جداk اإPا اأخذنا  البحâ. بل ويبدو ا

بع̀`````ني العتبار ع̀`````دد العلم̀`````اء Pوي ال�سهرة 

الذين يهتمون بها ويعمل̀`````ون عليها. وي�سهد 

على Pلك الكتاÜ ال̀`````ذي �سدر بعنوان }كون 

أك̀`````وان متع̀`````ددةz لعا⁄ الكوني̀`````ات برنارد  أم ا ا

كار Bernard Carr م̀`````ن جامع̀`````ة امللكة 

م̀`````اري يف لندن, ناهيك ع̀`````ن العدد املتزايد 

 çبحا من املوؤ“̀`````رات املخ�س�سة ملناق�سة الأ

اجلديدة حول هذا املو�سوع. 

ïjQÉàdG ÈY IOó©àŸG ¿Gƒc C’G

 âمة اأ�سبحö�ل ال�سنوات القليلة املنÓخ

أداة عمل بالن�سبة  ك̀`````وان املتعددة ت�س̀`````كل ا الأ

للباحث̀`````ني ل ميكن ال�ستغناء عنها كما يقول 

تيب̀`````و دامور م̀`````ن معهد الدرا�س̀`````ات العلمية 

العليا يف فرن�سا. لك̀`````ن هنا∑ علماء اBخرون 
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ل يزال̀`````ون يعار�س̀`````ون هذا ال̀`````راأي معتربين 

اأن هذه الفر�سي̀`````ة ل ميكن اأن تكون مو�سع 

 David رو�سZ اختبار و–ق≤, مثل دافيد

Gross احلائ̀`````ز على جائ̀`````زة نوبل للفيزياء 
عام 2004. 

يبقى اأن نظري̀`````ات flتلفة يف حماولتها 

 kاWلو�س̀`````∞ الكون تغطي يف احلقيق̀`````ة اأ‰ا

كوان املتع̀`````ددة. وهي بالتا›  flتلف̀`````ة من الأ

لي�س̀`````â كلها من Wبيعة واحدة و‰§ واحد. 

مر الذي يوؤدي اأحياناk اإ¤ نوع من اخلل§  الأ

 Max ∑بينه̀`````ا كم̀`````ا يق̀`````ول ماك�س تغم̀`````ار

 kت�سنيفا ìوقد اقرت ,MIT من Tegmark
 íك̀`````وان املتعددة يف �سبي̀`````ل التو�سي لهذه الأ

ربع  والتب�سي̀`````§. و�سوف نعر�̀`````س للفÄات الأ

بح̀`````اç. لكن قبل Pلك  كرث توات̀`````راk يف الأ الأ

كوان املتعددة عرب  لنعر�̀`````س ب�öعة لفكرة الأ

التاريخ. 

ك̀`````وان  و¤ ح̀`````ول الأ كان̀`````â الفك̀`````رة الأ

أناك�سيماندر  املتعددة قد Wرحâ من قب̀`````ل ا

املفكر اليون̀`````اين الذي عا�س بني عامي 610 

و 546 قب̀`````ل امليÓد, وهي تعد اأول فكرة عن 

أ�سطورية, وتقول: اإن العوا⁄ تظهر  الكون Zري ا

عندما تختفي عوا⁄ اأخرى. 

وجاء املفكر اليوناين دميقريط�س (460- 

370 ق.م) ليقول اإن عدد الذرات والعوا⁄ Zري 

فكار الثابتة عن العا⁄  حم̀`````دود. واإن كانâ الأ

ألفي �سنة مع  قد �سيطرت بعد Pل̀`````ك قرابة ا

ر�س و�سموات  فكرة الك̀`````ون املركزي حول الأ

ملاين نيكول�س  بطلميو�س ال�سبع, لكن املفكر الأ

ليق̀`````ول  ج̀`````اء   (1465  -1401) كو�̀`````س  دو 

بتعددية العوا⁄ الت̀`````ي يتميز �سكانها ب�سمات 

خا�س̀`````ة. وبعده كان̀`````ö� âخ̀`````ة الفيل�سوف 

يطا› ال�سه̀`````ري جيوردانو برونو (1548- الإ

1600) الذي اأحرق ب�سبب قوله بوجود عوا⁄ 

لنهائي̀`````ة متمايزة عن بع†سه̀`````ا بع†ساk. وكان 

لغوتفريد ويلهلم ليبنتز الفيل�سوف والريا�سي 

 kأي†سا مل̀`````اين (1646- 1716) م�ساهمت̀`````ه ا الأ

عندما قال بوجود عوا⁄ متعددة كثرية ‡كنة 

ف†سل من بينها.  بحي̀`````å يكون عاملنا ه̀`````و الأ

وكانâ للفيل�سوف الفرن�سي يف الفرتة نف�سها 

برنار ل̀`````و بوييه دو فونتنيل (1657 -1757) 

نقا�سات �سéاعة بالن�سبة لذلك الع�ö حول 

تعدد العوا⁄. 

عادت فكرة الع̀`````وا⁄ املتعددة للظهور يف 

القرن الع�öين, من خ̀`````Óل بع†س املفكرين 

مثل نل�س̀`````ون Zودمان (1906- 1998) الذي 

 âقال بعوا⁄ متعددة حقيقية متواجدة يف الوق

نف�سه وتتخل≤ با�ستخدام الرموز! لكن الفكرة 
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مريكي  كرث اأ�سال̀`````ة كانâ للفيل�س̀`````وف الأ الأ

دافي̀`````د لوي�س (1941- 2001) الذي قال اإن 

 èيف عاملنا ينت èأو ينت كل ما اأمكن اأن يح�سل ا

 kأما ال̀`````ذي اأدخل فعليا فعلي̀`````اk يف عا⁄ اBخر. ا

فكرة الع̀`````وا⁄ املتعددة اأو –دي̀`````داk املتوازية 

اإ¤ حقل العلوم البحتة عن Wري≤ امليكانيك 

 êمريكي هيو الكموم̀`````ي فكان الريا�س̀`````ي الأ

اإيفري̀`````â (1930-1982). وكان اأول اإدخال 

للعوا⁄ املتع̀`````ددة اإ¤ ‹ال علم الكونيات مع 

�سيناريو الت†سخم الكوين امل�ستمر بÓ توق∞ 

مريكي من اأ�سل رو�سي  على يد الفيزيائي الأ

أندرييه ليند يف عام 1948.  ا

 á«dhCG Ì```c C’G IOó```©àŸG ⁄Gƒ```©dG êPƒ```‰

(∫h C’G êPƒªædG)

ول للعوا⁄ املتعددة, وهو  ينتè النموêP الأ

أولية, مبا�öة من  أب�س̀`````§ النماêP واأكرثه̀`````ا ا ا

ين�ستني  تطبي̀`````≤ النظرية الن�سبية العام̀`````ة لأ

على الكون. اإن الكون ي�سري اإ¤ كل ما يحي§ 

بنا. لكن Ã̀`````ا اأن �öعة ال†سوء حمدودة فاإن 

أي†س̀`````اk. اإن  قدرتن̀`````ا على الر�س̀`````د حمدودة ا

حéماk معيناk فق§ يقع �سمن اإWار ر�سدنا. 

ويف ‰وêP النفéار الكبري, اإPا اأخذنا بعني 

العتبار امل�سافة الت̀`````ي يقطعها ال†سوء منذ 

7^13 مليار �سنة يف الوقâ الذي كان الكون 

يتو�س̀`````ع فيه ويكرب, فاإن ه̀`````ذا احلéم يواف≤ 

ر�س  حالياk كرة متمرك̀`````زة افرتا�سياk حول الأ

وي�سل ن�س̀`````∞ قطرها اإ¤ نح̀`````و 46 مليار 

�سن̀`````ة �سوئية. Z̀`````ري اأن الن�سبية العامة تقول 

ف≤ ثمة  أي†س̀`````اk اإنه اإ¤ ما وراء ه̀`````ذا الأ لن̀`````ا ا

 .kفعليا kف†ساء لنهائي ميكن اأن يكون موجودا

حوال كافة, فاإن هذا الفراÆ يوجد يف  ويف الأ

الت�سور الذي يعتمد ف†ساء انحناوؤه معدوم, 

كرث ب�ساWة بالتفاق  اأي ما ميثل الهند�سة الأ

ر�ساد.  مع الأ

كوان املتع̀`````ددة يف هذه احلالة  ت�س̀`````ري الأ

 åمتناهي حيÓاإ¤ ‹م̀`````ل هذا الف†س̀`````اء ال

ت�ستمل املناẀ`````≤ الواقعة اإ¤ ما وراء احلéم 

الذي نر�سده على اأكوان جديدة, ‡ا ي�سكل 

اأحéاماk اأخرى لها ال�سكل نف�سه بحيå تكون 

مرتا�سفة و“تد يف الفراÆ الÓنهائي. ووف≤ 

أنف�سنا  ه̀`````ذا املنظور, فاإننا ‚د نحن الب�ö ا

 åكوان املتعددة حي بب�ساWة يف ج̀`````زء من الأ

اجتمعâ ال�öوط اخلا�سة جداk وال†öورية 

لل�س̀`````ريورة الطويل̀`````ة الت̀`````ي اأدت اإ¤ انبثاق 

كوان املتعددة الب�سي§  احلياة. ويف ‰وêP الأ

ه̀`````ذا تكون قوانني الفيزي̀`````اء هي نف�سها من 

كرة كوني̀`````ة اإ¤ اأخرى, لكن تختل∞ ال�öوط 

ليات التي ” توزع املادة وفقها  BÓل kفيها وفقا
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خ̀`````Óل حلظ̀`````ة النفéار الكب̀`````ري يف كل من 

هذه العوا⁄. ووفقاk ملاك�س تغمار∑, ميكن اأن 

توجد اأكوان توائم مطابقة لكوننا, اإ‰ا لي�س 

على م�سافة اأقل م̀`````ن (1010)115 مرت من 

بع†سه̀`````ا بع†ساk. ولهذا فاإن حظو® م�سادفة 

ول من  ولقاء اأقرانن̀`````ا معدومة. فالنموêP الأ

كوان املتعددة ي�ستمل بالتا› على ترا�س∞  الأ

كوان ل تنتهي.  ب�سي§ لأ

اأما الفÄة الثانية فهي اأكرث تعقيداk. وهي 

 kك̀`````رث انت�سارا تنت̀`````è عن النم̀`````وêP الكوين الأ

وقب̀`````ولk اليوم ب̀`````ني العلماء لو�س̀`````∞ الكون 

الوليد, وهو ما ي�سمى بالت†سخم الكوين. 

(ÊÉãdG êPƒªædG) ÊƒµdG ºî°†àdG

يف الثمانينيات م̀`````ن القرن املا�سي Wّور 

أندرييه  ا �س̀`````ل  عا⁄ الكوني̀`````ات الرو�س̀`````ي الأ

ليند ‰̀`````وêP الكون املت†سخم ب�سكل مف�سل. 

ووف≤ ه̀`````ذه النظرية فقد �سهد كوننا مرحلة 

تو�س̀`````ع هائلة “ام̀`````اk بعد النفé̀`````ار الكبري: 

و–ديداk بعد 10-35 ثانية من عمر الكون, 

حيå ت†ساع∞ حé̀`````م الكون الوليد والفائ≤ 

ال�سخون̀`````ة والكثافة ب�س̀`````كل مفاجÃ Åقدار 

5010 �سعفاk. وي�سمí ه̀`````ذا الت�سارع الهائل 

بتف�سري ملاPا ن�سهد ه̀`````ذا التéان�س يف كوننا 

عل̀`````ى م�ستواه الكبري كما ويف�X öهور البنى 

الكربى فيه مثل احل�سود املéرية كما تر�سد 

أبعد من  الي̀`````وم. لكن نظرية ليند تذهب اإ¤ ا

Pل̀`````ك, فهي تفرت�س اأن الزمكان هو يف حالة 

بدي. وب�سكل  ت†سخم م�ستمر. اإنه الت†سخم الأ

اأدق, فاإن بع†س املناW≤ ل تزال ت�سهد مرحلة 

أو توؤدي اإ¤ ن�سوء الكثري  الت†سخم التي تقود ا

الكثري م̀`````ن الفقاعات املنف�سل̀`````ة واملتمايزة 

‡ا يعطي بالت̀`````ا› لنهاية من النفéارات 

 .kار كبري منها كونا`````̀éالكبرية. ويولد كل انف

مر يتعل≤  اإن الفر�سية مغرية ج̀`````داk, لكن الأ

هن̀`````ا بكون متعدد flتل̀`````∞ “اماk عن الكون 

املتعدد ال�ساب≤. 

ومنذ ب†سع̀`````ة �سنوات فق̀`````§ جاء تطور 

وتار الفائقة ليدع̀`````م هذا الكون  نظري̀`````ة الأ

املتع̀`````دد الفقاع̀`````ة, وه̀`````ي نظري̀`````ة –اول 

�سا�سي̀`````ة يف الفيزياء  و�س∞ التفاع̀`````Óت الأ

كافة: الكهرمغنطي�سي̀`````ة والقوتني النوويتني 

اإ�ساف̀`````ة اإ¤ اجلاPبية.  ال�سديدة وال†سعيفة 

اإن ه̀`````ذه النظرية التي –اول توحيد القوى 

 å`````̀سا�سي̀`````ة والقوان̀`````ني الفيزيائي̀`````ة, حي� الأ

تظهر كاف̀`````ة اجل�سيمات فيه̀`````ا كاأ‰اط من 

Bلة  اهت̀`````زاز وتر اأو›, على Zرار اهتزاز وتر ا

مو�سيقي̀`````ة ميكن اأن ي̀`````وؤدي اإ¤ اإنتاê نغمات 

ال�سلم املو�سيق̀`````ي, ل تزال بعيدة عن –قي≤ 
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ن. وهي بدلk من اأن ت�سل اإ¤  Bهدفها حتى ال

وتار تو�سلâ اإ¤ 50010,  نظرية واح̀`````دة لÓأ

بل اإ¤ 100010 نظرية flتلفة!!

بدي  وهكذا, عندما نفكر يف الت†سخم الأ

كوان  وتار, ف̀`````اإن تنوع الأ يف اإẀ`````ار نظرية الأ

املتع̀`````ددة الفقاعات ينفé̀`````ر اإن �سí التعبري 

أو ي�س̀`````ل اإ¤ حد ل ميكن تخيله. وهذه هي  ا

ال�سورة التي يدافع عنها ليونارد �سو�سكيند, 

وت̀`````ار, والذي يعمل هو  Bباء نظرية الأ أح̀`````د ا ا

أي†ساk مع ليند يف جامعة �ستانفورد. اإن هذا  ا

الكون املتعدد هو عبارة عن بنية متدحرجة 

ك̀`````وان الفقاعات,  موؤلف̀`````ة من لنهاية من الأ

حيå كل ك̀`````ون منها له قوانين̀`````ه الفيزيائية 

اخلا�س̀`````ة به, والذي يحتوي على لنهاية من 

أي†ساk, يف هذا  ولية فيه. وهن̀`````ا ا ك̀`````وان الأ الأ

حاWة به,  أو الإ امل�سهد ال̀`````ذي ل ميكن �سربه ا

فاإننا نحن كب�ö نوجد يف اإحدى هذه اجلزر 

املتاأقلمة بب�ساWة مع احلياة, اأو –ديداk مع 

أ�سكال احلياة.  اأحد ا

 êPƒªædG) ó≤ o©dG äGP á«fƒµdG á«HPÉ÷G

(ådÉãdG

Z̀`````ري اأن › �سمول̀`````ني ينتق̀`````د ب�سدة هذا 

كوان املتع̀`````ددة. فهو معروف  النم̀`````§ من الأ

وتار يف  ب�öامته Œ̀`````اه �سيطرة نظري̀`````ة الأ

أية Œربة  الفيزياء النظرية. فهي تفلâ من ا

حمتملة, Wاملا اأن �سوية الطاقات التي تدخل 

 êة خارWيف مثل ه̀`````ذه الظاهرات تقع بب�سا

اأي اإẀ`````ار قاب̀`````ل للتéربة. ومع Pل̀`````ك, فاإن 

نظريت̀`````ه اخلا�سة قادت̀`````ه اإ¤ اقرتاì مقاربة 

اأخرى flتلفة “اماk يف عام 1992: األ وهي 

فر�سية }ال�سطف̀`````اء الطبيعي الكوينz التي 

كوان  أي†ساk اإ¤ ‰§ ثالå من الأ أي†ساk وا تقود ا

املتعددة. 

اإن › �سمولني هو اأحد flرتعي اجلاPبية 

Pات العق̀`````د, وهي نظرية كمومية للéاPبية. 

Zري اأن هذه النظري̀`````ة ل تتنباأ بنقطة فرادة 

مركزي̀`````ة للثقوÜ ال�سوداء, ه̀`````ذه النقطة اأو 

املو�سع حيå تكون الكثافة وانحناء الزمكان 

لنهائيني. ففي هذه احلالة, وقريباk جداk من 

�سود, ت�سب̀`````í الثقالة دافعة  مركز الثقب الأ

مور كما لو  بدلk من جاPبة. وهكذا Œري الأ

كانâ املادة تن†سغ§ نحو املركز لتعود فتندفع 

وترتد عند اأWرافه̀`````ا يف مرحلة جديدة من 

التو�سع. وعنده̀`````ا يولد كون جديد يف حالة 

�سود نف�سه. وهكذا  تو�سع يف قل̀`````ب الثقب الأ

 kأ�سود يت�سكل يوّلد هو نف�سه كونا فاإن كل ثقب ا

جديداk. وبالتا›, فاإن عاملنا الذي نعي�س فيه 

قل 1810  ̀`````د على الأ أو يكون قد وّل يحت̀`````وي ا
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كوناk وليداk خلقوا ع̀`````رب ثقوبه ال�سوداء. ويف 

هذا الكون املتعدد امل�ستلهم اإ¤ حد كبري من 

نظرية التط̀`````ور البيولوجية الداروينية, فاإن 

كل كون ينقل اإ¤ خلفائه قوانينه الفيزيائية 

اخلا�سة التي تتعدل ب�سكل Wفي∞ من خÓل 

 zت الكوانتية يف حلظة }الرتدادÓ`````̀التخلخ

�سود, ‡ا يéنب الكون الوليد  يف الثق̀`````ب الأ

اأن يك̀`````ون ‹رد ن�سخة منقول̀`````ة. ومثل هذه 

لي̀`````ة التطورية ت�سهل بق̀`````اء القوانني التي  Bال

توفر اأق�سى حد من ولدة الثقوÜ ال�سوداء, 

أنه̀`````ا توفر اإمكانية البق̀`````اء والتكاثر. اإنه  اأي ا

 ⁄ êPسك, لكن ه̀`````ذا النمو� Óك̀`````ون �ساحر ب

يتé̀`````اوز حال̀`````ة الكينونة اجلنيني̀`````ة. ويبقى 

Bلي̀`````ة انتقال  اأن نح̀`````دد فيه ب�س̀`````كل رئي�سي ا

القوان̀`````ني الفيزيائية. ولك̀`````ن وفقاk ل�ساحب 

هذا الكون املتعدد, فاإنه يتميز باأنه ميكن اأن 

يقدم تنب̀`````وؤات قابلة للتحق≤ والختبار. وهو 

أ�سياء اأخرى الكتلة احلدية العليا  يحدد بني ا

لنéم نيوتروين, وهي املرحلة النتقالية بني 

انفéار ‚م كبري الكتلة (�سوبرنوفا) وت�سكل 

أ�سود, وهي حوا› 1,6 كتلة �سم�س.  ثقب ا

 êPƒ```ªædG)  IOƒ```Lƒe  ⁄Gƒ```©dG  á```aÉc

(™HGôdG

أخ̀`````رياk تاأتينا الفÄ̀`````ة الرابعة من العوا⁄  وا

 .kتل∞ “اماfl ≥`````̀أف املتع̀`````ددة املتوازية من ا

ك̀`````وان ال�سابق̀`````ة كان̀`````â تنت̀`````è كلها من  فالأ

نظريات ت�س∞ اجلاPبية, القوة العاملة على 

خرية  م�ستويات الكون الكب̀`````ري. اأما الفÄة الأ

فتاأتينا من امليكاني̀`````ك الكمومي. وهو اإWار 

نظري يف�ö الع̀`````ا⁄ الÓمتناهي يف ال�سغر. 

وقد اعترب امليكانيك الكمومي WويkÓ كمéال 

Zريب, لكن الكون املتع̀`````دد الناجم عنه هو 

ول علمي̀`````اk من وجهة نظر  الك̀`````ون املتعدد الأ

تاريخية. ففي عام 1957, اقرتì الفيزيائي 

Bنذا∑,  هيوê اإفري̀`````â, وكان يف برن�ست̀`````ون ا

 âفكار التي كان تف�سرياk ثورياfl kالفاk لكل الأ

Bنذلك يف النظرية الكمومية نف�سها.  �سائدة ا

أ  فقد م†س̀`````ى اإ¤ اأق�سى ما ميك̀`````ن يف مبدا

الرتاكب الكوانتي حلالت املادة التي تقول بها 

 kأ, فاإن نظاما ه̀`````ذه النظرية. ووف≤ هذا املبدا

كوانتياk ميكن اأن يوجد يف عدة حالت يف اBن 

واحد. وهكذا فاإن قيا�س̀`````ات هذه املنظومة 

ميك̀`````ن اأن تعط̀`````ي نتائfl èتلف̀`````ة. وبالن�سبة 

أ لي�س �سحيحاk فق§  فريâ, فاإن هذا املبدا لإ

على امل�ستوى الدقي̀`````≤ للé�سيمات بل وعلى 

 èامل�ستوى اجلهاري الكوين. وهكذا فاإن النتائ

 âاملختلف̀`````ة للقيا�سات املمكنة توجد يف الوق

نف�سه كوقائع متوازية: فكل العوا⁄ موجودة! 
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العا⁄ الذي ندّخن فيه والذي ل ندّخن فيه. 

وهما يت�سعبان با�ستم̀`````رار يف عوا⁄ جديدة. 

 Üس̀`````وى كوننا? اجلوا� kاPا ل نر�سد اإPفلم̀`````ا

ننا ل ن�ستطيع اأن نرى �سوى الكون  بب�ساWة لأ

الذي نوجد فيه. 

 âراب̀`````ة تف�سري اإفريZ م منZوعل̀`````ى الر

أك̀`````رث فاأكرث قب̀`````ولk اليوم بني  لكن̀`````ه ي�سبí ا

العلماء الفيزيائيني اجلديني. وبالن�سبة لتيبو 

دامور, }فه̀`````و التف�سري ال̀`````ذي يفر�س نف�سه 

ن ف�ساع̀`````داzk. ويف الت�سني∞ الذي  Bم̀`````ن ال

و�سع̀`````ه عا⁄ الكونيات ماك�̀`````س تغمار∑ تاأتي 

فريâ على امل�ستوى نف�سه  كوان املتوازية لإ الأ

كوان- الفقاع̀`````ات الت†سخمية. لكنها  مع الأ

ت†سي∞ وفق̀`````اk له املزيد واملزي̀`````د من الن�سخ 

مر الذي كان  الت̀`````ي ي�ستحيل “ييزه̀`````ا. والأ

يب̀`````دو اأقرÜ اإ¤ امليتافيزياء منذ فرتة قريبة 

أو�سع  أدبي̀`````ات العلم من ا اإPا ب̀`````ه يدخل اليوم ا

أبوابها.  ا

 ¿Gƒ```c C’G  á```«°Vôa  ≈```∏Y  π```©ØdG  OhOQ

IOó©àŸG

�سماء التي Pكرناها �سمن  اإ�سافة اإ¤ الأ

أو املتعددة, ثمة  كوان املتوازية ا اأهم فÄات الأ

أ�سم̀`````اء علمية اأخرى ل تق̀`````ل اأهمية و�سهرة  ا

كان لها مواق∞ flتلفة من هذه الفر�سية. 

أت̀`````ي يف مقدمة موؤيدي هذه الفر�سية  ويا

�ستيفن واين̀`````ربÆ, احلائز عل̀`````ى جائزة نوبل 

وموؤ�س�̀`````س النم̀`````وêP املعي̀`````اري يف فيزي̀`````اء 

اجل�سيم̀`````ات الدقيقة. وه̀`````و يعتقد اأن هذه 

الفر�سية ت�سكل –ولk هاماk يف Wبيعة العلم 

نف�سه. ويقول: }علين̀`````ا اأن نتعلم كي∞ نعي�س 

يف كون متع̀`````ددz. كما ن�سري اإ¤ الربيطانيني 

مارت̀`````ن ري�س و�ستيفن هوكن̀`````≠, واإ¤ نظريي 

 .Ïوتار الفائقة يف برن�ستون اإدوارد وي الأ

من جه̀`````ة اأخرى, وعلى Wرف املعار�سة, 

هنا∑ من يرف†س كلياk هذه الفر�سية. ومنهم 

دافيد Zرو�س احلائز على نوبل لعام 2004, 

كوان املتعددة.  الذي يرف†س “اماk م�سهد الأ

وهو يعتقد اأن علينا العثور على نظرية لكل 

�سيء قادرة على تف�سري الكون الذي نعي�س فيه 

وف≤ قوان̀`````ني ريا�سية حمددة “اماk. اأما بول 

�ستاينهارت اأحد نظريي الت†سخم الكوين يف 

برن�ستون فريف†س الفكرة من اأ�سلها ويقول: 

أبداk مواجهتها  أري̀`````د ا }اإنه̀`````ا فكرة خطرة, ل ا

!zوالتفكري بها

يبقى اأن ب̀`````ني الفريقني املوؤيد واملعار�س 

 êهن̀`````ا∑ فري≤ من املت�سكك̀`````ني, ومنهم جور

اإللي�س من جامعة الكاÜ يف جنوÜ اأفريقيا, 

كوان املتوازية هامة  الذي يرى اأن فر�سية الأ
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ر�ساد,  Ã̀`````ا –مله من تف�س̀`````ريات لبع†س الأ

لكن احلèé املقدم̀`````ة ل�سالí هذه العوا⁄ ل 

أيه Pات Wابع فل�سفي ولي�س علمي.  ت̀`````زال برا

وه̀`````و ل يريد اخلل§ ب̀`````ني الفل�سفة والعلم. 

من جهة اأخرى يق̀`````ول بول ديفي�س اإنه يعترب 

نف�سه مت�سككاk ح̀`````ول هذه الفر�سية, خا�سة 

أنه̀`````ا تتطلب يف النهاية القبول ب�سل�سلة من  وا

القوانني التاأملية دو‰ا تف�سري لها. 

 ¬```≤∏N  ‘  QÉ```«ÿG  ˆG  ió```d  ¿Éc  π```g

?⁄É©dG

أين�ستني هذا ال�سوؤال ال�سهري الذي  Wرì ا

ي�سي≠ ت�ساوؤلن̀`````ا عما اإPا كان وجودنا يفر�س 

قيوداk على موا�سفات كوننا. اإن هذه الفكرة 

ن�س̀`````اينz, تÓقي ما  أ الإ التي تنع̀`````â ب`}املبدا

يدعمها اليوم يف نظري̀`````ات العوا⁄ املتعددة. 

ووفقاk للنظرة النيوتوني̀`````ة للعا⁄, فاإن الكون 

Bلة كربى, Z̀`````ري ح�سا�سة  يعمل كما ل̀`````و كان ا

أ�سكال الوعي.  ي �سكل من ا أو لأ لوجود احلياة ا

وبالتا› فاإن قوانني الفيزياء و�سفات الكون 

أح̀`````د ير�سدها ل تتعل≤ ب̀`````اأي �سكل بوجود ا

اأو ل. 

وقد Xه̀`````ر مفهوم جدي̀`````د منذ نحو 50 

�سن̀`````ة يرتك̀`````ز عل̀`````ى اأن �سمات الك̀`````ون تبدو 

}من†سبط̀`````ةz ومتوافق̀`````ة ب�س̀`````كل خا�س مع 

 kوجودن̀`````ا. يتعل≤ هذا التواف̀`````≤ الدقي≤ جدا

بالثوابâ اجلوهرية يف الفيزياء كما وبعوامل 

عدي̀`````دة يف عل̀`````م الكونيات. وم̀`````ن هنا هذه 

الفك̀`````رة التي وفقها ميكن لبع†س موا�سفات 

الك̀`````ون اأن تكون مرتبط̀`````ة بوجود املراقبني. 

 zن�ساين أ الإ وقد اأWل≤ على هذه الفكرة }املبدا

من قبل الفيزيائ̀`````ي النظري براندون كارتر 

Brandon Carter ال̀`````ذي يعمل حالياk يف 
مر�سد باري�س- مودون. 

أ نف�س̀`````ه بطريقتني.  ينح̀`````در هذا املب̀`````دا

 ,z∞ي ال†سعيö�أ الب و¤ ب`}املب̀`````دا تو�س∞ الأ

 âوه̀`````ي تق̀`````ول اإن قوانني الطبيع̀`````ة والثواب

الفيزيائية ثابتة. وبالتا› فاإن وجودنا يفر�س 

م̀`````ر باملكان والزمان  قي̀`````وداk عندما يتعل≤ الأ

اللذين نر�سد الكون بدءاk منهما. 

على �سبيل املثال, ملاPا للكون العمر الذي 

لية التي  Bمييزه? اإن املقاربة النيوتونية, اأي ال

–دثنا عنه̀`````ا, ل ترى �سبباk خا�ساk يف Pلك. 

أ كل �س̀`````يء بب�ساWة م̀`````ع النفéار  فق̀`````د بدا

الك̀`````وين الكبري من̀`````ذ نحو 15 ملي̀`````ار �سنة. 

ن يف  Bعلنا نر�سده الŒ وامل�سادفة هي التي

هذه اللحظة بالذات من عمر الكون. 

IÉ«◊G Qƒ¡X

لك̀`````ن ثمة اإجابة اأخرى على هذا ال�سوؤال 
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Wرحâ ع̀`````ام 1961 من قب̀`````ل روبرت ديك 

Robert Dicke م̀`````ن جامع̀`````ة برن�ستون. 
أ�سا�سي ل ميكن  فهو يذكرنا ب̀`````اأن ثمة �öط ا

ال�ستغن̀`````اء عن̀`````ه لظهور احلي̀`````اة وهو وجود 

الفحم. ويتم اإنتاê هذا العن�ö داخل النéوم 

وف≤ �س̀`````ريورة تتطلب نحو ع�̀`````öة مليارات 

�سنة, وهي الفرتة التي تنفéر النéوم بعدها 

ب�سكل م�ستعرات فائقة (�سوبرنوفا). وهكذا 

يتحرر الفحم وعنا�̀`````ö كيميائية اأخرى يف 

الف†ساء, حيå ميكن لها امل�ساركة يف ت�سكيل 

كواكب ويف Xهور احلياة. 

أخ̀`````رى اأن عمر  م̀`````ن املعلوم من جه̀`````ة ا

الكون ل ميكن اأن يكون اأكرب بكثري من ع�öة 

ملي̀`````ارات �سنة, واإل لكانâ املادة التي ت�سكله 

قد –ولâ بالكامل تقريباk اإ¤ بقايا النéوم, 

ق̀`````زام البي†ساء اأو  مث̀`````ل الثقوÜ ال�سوداء والأ

النé̀`````وم النيوترونية. وÃ̀`````ا اأن كل �سكل من 

أ�س̀`````كال احلياة يتطلب وج̀`````ود النéوم, فاإن  ا

احلياة ميكن اأن تنبث̀`````≤ فق§ يف كون عمره 

أو اأكرث بقليل. ول �سك  ع�öة ملي̀`````ارات �سنة ا

اأن ه̀`````ذا الكون قد م̀`````ر Ãراحل كثرية, لكن 

ما كنا لنك̀`````ون فيه قبل م†سي هذه املدة من 

عمره. 

 ,zن�س̀`````اين القوي أ الإ أم̀`````ا موؤيدو }املب̀`````دا ا

أبعد من Pلك. فهم  فيذهبون يف تاأمÓتهم اإ¤ ا

 kقيودا ìيوؤيدون فكرة اأن وجود املراقبني يطر

على الثوابâ الفيزيائية نف�سها. ويتعل≤ عدد 

 ,zالبنية âأ�̀`````س به من هذه القيود ب`}ثواب ل با

ربع  �سا�سية الأ الت̀`````ي ت�س∞ كثافة الق̀`````وى الأ

يف الفيزي̀`````اء- اجلاPبي̀`````ة والكهرمغنطي�سية 

وال†سعيفة وال�سديدة. 

¿GƒcCG ÚH ¿ƒc

 âلقد نظر كث̀`````ري م̀`````ن الفيزيائيني لوق

ن�ساين الق̀`````وي بازدراء,  أ الإ Wوي̀`````ل اإ¤ املبدا

ن املحاكمات املنطقي̀`````ة التي ا�ستند عليها  لأ

 âعن الطريقة التي كان kتلفة كثرياfl â`````̀كان

الفيزي̀`````اء الكÓ�سيكية تتو�س̀`````ل بها اإ¤ قيم 

الثواب̀`````â. ول �سك اأن ما دع̀`````م ور�سخ هذا 

 zن�ساين القوي أ الإ الحتقار Œاه هذا }املبدا

�سخا�̀`````س Pوي امليول  هو واق̀`````ع اأن بع†س الأ

 âون تواف≤ الثوابö�الدينية الطابع كانوا يف

كربهان على وجود اخلال≤. 

ن�ساين -يف  أ الإ م̀`````ع Pلك, اأ�سب̀`````í املب̀`````دا

معن̀`````اه العام- اأكرث �سعبي̀`````ة وقبولk منذ نحو 

 èéلك ب�سبب اأن احلP سنوات. و⁄ يكن� ö�ع

تغريت ب�سكل جذري. ب̀`````ل جاء تغري املوق∞ 

ن علم̀`````اء الكونيات تو�سلوا  حرى لأ هذا بالأ

اإ¤ اأن كونن̀`````ا هذا ل ميك̀`````ن اأن يكون �سوى 
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كوان  مثال خا�س من ‹موعة وا�سعة من الأ

}املوازي̀`````ةz, التي ت�سكل }كون̀`````اk متعدداzk. اإن 

ليات الت̀`````ي اأدت اإ¤ ن�سوء كوننا ميكن اأن  Bال

تكون ق̀`````د اأدت يف الواق̀`````ع اإ¤ ولدة اأكوان 

عديدة اأخرى. 

⁄ تت̀`````م �سياZ̀`````ة الفر�سي̀`````ات املتعلق̀`````ة 

أج̀`````ل تف�سري التوافقات  بالك̀`````ون املتعدد من ا

ن�ساين. لكن يبدو اأن  أ الإ الناجمة عن املب̀`````دا

 kوثيقا kاWاملفهومني اأ�سبحا مرتبط̀`````ني ارتبا

 ìاليوم. فالوجود املحتمل لكون متعدد يطر

أل̀`````ة معرف̀`````ة ملاPا نعي�̀`````س يف هذا الكون  م�سا

حرى من العي�̀`````س يف كون اBخر. اإن  بدلk بالأ

ك̀`````وان ت�سمí بكافة  ‹موع̀`````ة وا�سعة من الأ

 â`````̀الحتم̀`````الت وبكاف̀`````ة توافق̀`````ات الثواب

Bخ̀`````ر, وبامل�سادفة  الفيزيائي̀`````ة: ففي مكان ا

 kاما“ íخرية اأن ت�سم البحتة, ميكن لهذه الأ

أي†ساk اأن نقبل ب�سهولة  بظهور احلياة. ميكننا ا

اأن وجودنا اخلا�س يفر�س قيوداk على الكون 

الذي نر�سده. 

âHGƒãdG ≥aGƒJ

باملقاب̀`````ل, كان ل ب̀`````د م̀`````ن ال�ستنتاê اأن 

أ  كوان املتعددة نف�سه يقل�س من املبدا مفهوم الأ

أ اإن�ساين �سعي∞.  ن�ساين القوي اإ¤ مب̀`````دا الإ

أج̀`````ل Pلك لي�̀`````س اإل, فاإن ع̀`````دداk من  ومن ا

كوان  الفيزيائي̀`````ني ميكن اأن يعتربوا وجود الأ

كرث Wبيعية  أنه التف�س̀`````ري الأ املتع̀`````ددة عل̀`````ى ا

ن̀`````ه, اإPا ⁄ يكن ثمة �سوى 
لتواف≤ الثوابâ. لأ

�س  sكون واحد, فاإن هذا التواف≤ ميكن اأن يحر

 ,z≥أو }املواف من اأجل تربير وجود }ال†ساب§z ا

ألوهة تكون هي اأ�سل هذا الكون. ولهذا  اأي ا

أنها }احلل  ك̀`````وان املتعددة على ا ّ” و�س∞ الأ

 .zخري بالن�سبة للملحد اليائ�س الأ

á«∏fi äGôgÉX

أ  قب̀`````ل مناق�س̀`````ة وتقيي̀`````م تف�س̀`````ري املبدا

كوان املتعددة,  ن�س̀`````اين عن Wري≤ وجود الأ الإ

أ�سا�سي̀`````ة تتعل≤ Ãعرف̀`````ة ما اإPا  ث̀`````م م�ساألة ا

كانâ قيم الثوابâ تتعل≤ بال�سمات الع�سوائية 

أو اإPا كان ميك̀`````ن التنبوؤ بهذه القيم  للك̀`````ون, ا

أ�سا�سية. وهذه  بو�ساWة نظري̀`````ة فيزيائي̀`````ة ا

الظاه̀`````رة تتعل≤ ب�سكل وثي≤ بال�سوؤال ال�سهري 

أين�ستني: }ه̀`````ل كان لدى اˆ  ال̀`````ذي Wرحه ا

.z?اخليار عندما خل≤ الكون

جاب̀`````ة بالنفي ف̀`````اإن املبداأ  اإPا كان̀`````â الإ

أ�سا�س ويكون  ن�ساين ل يعود قائماk على اأي ا الإ

تواف̀`````≤ الثوابâ ناجماk ع̀`````ن م�سادفة بحتة. 

جابة بوجود خيار لدى اˆ  أم̀`````ا اإPا كانâ الإ ا

 íن�ساين ي�سب أ الإ عند خلقه للعا⁄, فاإن املبدا

أ�سا�سي̀`````اk. وعندها فاإن  باملقابل مت†سمن̀`````اk وا
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ما ن�سمي̀`````ه قوانني الطبيعة يé̀`````ب اأن تعترب 

كظاهرات حملية. وهكذا فاإن املحاولت التي 

 Óب íست�سب� âت�سعى اإ¤ التنب̀`````وؤ بقيم الثواب

جدوى Ãقدار ما كان حال الفلكي يوهان�س 

كبل̀`````ر الذي كان يح̀`````اول اأن يتنباأ بامل�سافات 

بني الكواك̀`````ب بالرتكاز عل̀`````ى اخل�سائ�س 

الهند�سي̀`````ة لبع†س متع̀`````ددات ال�سطوì. فلم 

نه كان  يك̀`````ن مكتوباk لهذا امل�̀`````öوع النéاì لأ

مبني̀`````اk على افرتا�س̀`````ات وم�سلمات خاÄWة. 

‡ا ل �سك في̀`````ه اأن بع†س العلماء يف†سلون 

اأن تك̀`````ون الثوابâ حم̀`````ددة بو�ساWة فيزياء 

أية اأWر وم�سلمات  اأكرث جوهرية. لكن �سمن ا

ميكن لهذا اأن يتحق≤? حالياk, تعترب النظرية 

ف†سل لتمث̀`````ل النظرية  M ه̀`````ي املر�س̀`````í الأ
اجلوهري̀`````ة يف الفيزياء, وق̀`````د �سيغâ منذ 

نحو 15 �سنة. وتت†سمن هذه النظرية وجود 

ربعة  بعاد الأ أح̀`````د ع�ö بعداk, حيå تنبث≤ الأ ا

الزمكاني̀`````ة املاألوفة بالن�سبة لن̀`````ا من انثناء 

خرى على نف�سها.  �سافية الأ بعاد الإ الأ

وعلى عك�س النموêP املعياري يف فيزياء 

اجل�سيمات الدقيقة, ال̀`````ذي ل ي�ستمل على 

قوة اجلاPبية والذي يحتوي على نحو ثÓثني 

من املعامÓت احل̀`````رة, فاإن النظرية M قد 

 ,âمل باإمكانية التنبوؤ بقيمة الثواب اأيقظâ الأ

م̀`````ع Wرحها للم�سلمة الوحي̀`````دة بوجود هذه 

حد ع�ö. لكن اأبحاثاk حديثة تفرت�س  بعاد الأ الأ

اأن عدد احلل̀`````ول ملعادلت النظرية M كبري 

جداk يف الواقع, ويتéاوز رقماk فلكياk من رتبة 

10600! وتواف≤ هذه احللول حالت Wاقية 

 kالكموم̀`````ي, وهي ت�سكل وفقا Æكنة للفرا‡

لليون̀`````ارد �سو�سكيند من جامع̀`````ة �ستانفورد 

}‡راk كونياzk لنهاية لت�ساعه وتنوعه. 

´QÉ°ùàj ™°SƒàdG

اإن اإحدى ال�سمات الهامة لهذه احلالت 

أنه̀`````ا مرتبطة Ãعامل يو�س∞  الطاقية هي ا

باأنه }ثابتة كونيةz. وكانâ هذه الثابتة Λ قد 

أين�ستني يف  اأدخلâ يف عام 1916 م̀`````ن قبل ا

معادلت النظرية الن�سبية. وكانâ ت�سمí يف 

Pلك الوقâ بو�س∞ ‰̀`````وêP كوين �ستاتيكي, 

م�ستق̀`````ر, Zري متغري, Ãا يواف≤ معارف Pلك 

أين�ستني ا�سطر اإ¤ التخلي عن  الع�ö. لكن ا

هذه الثابتة بعد نحو 15 �سنة ب�سبب اكت�ساف 

تو�سع الكون الذي يتعار�س مع كون م�ستقر. 

وهكذا X̀`````ل العلماء يعتربون Wيلة عقود 

 âكان Λ عدي̀`````دة اأن قيم̀`````ة الثابتة لم̀`````دا

معدومة, اإ‰̀`````ا دون اأن يفهموا مع Pلك ملاPا 

يéب اأن تك̀`````ون هذه القيمة معدومة. ويبدو 

اأن Xاه̀`````رات كوانتية كان̀`````â تقود يف الواقع 
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 -kري معدومة -ل بل وكبرية جداZ اإ¤ قيم̀`````ة

للثابت̀`````ة Λ, حت̀`````ى واإن كان الفيزيائي̀`````ون ل 

يعرفون كي∞ يتم ح�سابها بطريقة �öيحة. 

لك̀`````ن الكت�س̀`````اف الذي ” ع̀`````ام 1998 باأن 

الت�سارع الكوين يت�سارع Zرّي من هذا الواقع. 

أث̀`````ري ثابتة كونية  فهذا الت�س̀`````ارع يعود اإ¤ تا

قيمته̀`````ا اأ�سغر ب`12010 م̀`````رة من تلك التي 

يتنباأ بها امليكانيك الكمومي!

يف اإWار امل�سهد الك̀`````وين, وبالن�سبة لكل 

أية  كون flتل∞, يéب اأن تاأخ̀`````ذ الثابتة Λ ا

قيمة مهما كانâ اإ‰ا تقع بني حدين, كبريين 

خر �سالب. Zري  Bاإ‰ا اأحدهما موجب وال kجدا

اأن القيمة املÓحظة يف كوننا بعيدة جداk عن 

القيمة املتو�سطة. وهي تبدو يف هذه احلالة 

من وجهة نظ̀`````ر اإح�سائية فائقة ال�سغر اإ¤ 

 Æستيفن واينرب� ß`````̀حد مده�̀`````س. وكما لح

ف̀`````اإن قيمة الثابتة Λ خا�سعة لتحديد املبداأ 

ن املéرات (وبالتا› احلياة) ل  ن�س̀`````اين, لأ الإ

ميكن اأن توجد لو ⁄ تكن هذه القيمة �سغرية 

أو ل̀`````و كان̀`````â اأكرب بكثري ‡ا ه̀`````ي عليه. اإن  ا

ن�ساني̀`````ة على كون  تطبي̀`````≤ العتب̀`````ارات الإ

متعّدد ميلك Wيف̀`````اk وا�سعاk من القيم للثابتة 

Λ يتطلب اأن تكون القيمة التي نر�سدها يف 
كوننا اأ�سغر بال†öورة من القيمة املتو�سطة. 

واإن كان Pل̀`````ك ير�سين̀`````ا اأو ل, ف̀`````اإن ت�سور 

امل�سه̀`````د الكوين ياأتي ليدعم على هذا النحو 

ن�ساين.  أ الإ املبدا

¿Gƒc C’G øe ∞«W

ه̀`````ل يعني Pلك اأن �سمات كوننا يéب اأن 

تعت̀`````رب ك�سمات }Zري قيا�سي̀`````ةz? اإن القائلني 

جاب̀`````ة بنعم,  ن�ساين يوؤي̀`````دون الإ أ الإ باملب̀`````دا

أ�سكالk م�سابهة حلياتنا ل ميكن  مقدرين اأن ا

اأن تظه̀`````ر اإل يف Wي̀`````∞ حم̀`````دود ج̀`````داk من 

أ�سكالk اأخرى من احلياة �ستكون  كوان. اإن ا الأ

ك̀`````وان, لكن  أو�سع من الأ ‡كن̀`````ة يف Wي̀`````∞ ا

احلياة لن ت�ستطي̀`````ع بالتاأكيد الظهور كيفما 

أينما كان.  اتف≤ وا

 Lee Smolin �سمول̀`````ني   ‹ يعتق̀`````د 

بالرت̀`````كاز على مب̀`````ادÇ كوبرنيكو�س, عك�س 

كوان “لك خ�سائ�س  Pلك, اأي اإن Zالبية الأ

م�سابه̀`````ة لكوننا, الذي يéب اأن يعترب بالتا› 

كنموêP للكون املتع̀`````دد. ووف≤ هذا النظري 

الكندي, فاإن الثوابâ الفيزيائية قد تطورت 

 ,kحت̀`````ى اتخذت القي̀`````م التي نعرفه̀`````ا حاليا

وPلك ع̀`````رب �س̀`````ريورة تنت�س̀`````ب اإ¤ التحول 

والتط̀`````ور وال�سطفاء الطبيع̀`````ي. ويف اإWار 

 kتابعا kهذا ال�سيناريو يلعب وجود احلياة دورا

بالكام̀`````ل وبالت̀`````ا› ل يكون ثم̀`````ة قيود Pات 

Wبيعة اإن�سانية فيه. 
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ن�ساين  أ الإ واإPا كنا نف†سل بالن�سبة للمبدا

فكرة تواف≤ مرتب§ بوجود املراقبني يف الكون 

 .kلك اإ�سكالياP املتع̀`````دد, فاإن تف�سريه يظل مع

Bليات تكون التوافقات حمددة? وبعبارة  فباأية ا

اأخرى, ما الذي يح̀`````دد مراقباk ما ويعّرفه? 

أولي�س من ال†öورة بالتا› وجود عتبة دنيا  ا

من الذكاء لتحقي≤ هذا التعري∞? 

IÉ«◊G CGóÑe

يéب اأن نحدد هنا اأن احلèé التي تقدم 

ن�ساين  أ الإ بحاç حول املبدا اليوم يف اإWار الأ

ن�سان نف�سه ب�سكل خا�س.  ل تتعل≤ كثرياk بالإ

وقد قبل براندو كارتر نف�سه باأن اختيار هذا 

امل�سطلí ⁄ يكن موفقاk “اماk. وبعبارة اأخرى, 

ن�سانية ل ت�سدد على ما هو  فاإن احلè`````̀é الإ

خ�س ل توؤكد  ن�سان هنا, وهي بالأ خا�س بالإ

أبداk الفك̀`````رة الدينية القائلة باأن الكون خل≤  ا

ن�سان.  فق§ لكي يكون م�سخراk لÓإ

بل �سيكون اأكرث منطقية اأن ‚مع القيود 

ن�ساني̀`````ة الطاب̀`````ع Ã̀`````ا �سم̀`````اه الفيزيائي  الإ

 Paul Davies الربيط̀`````اين ب̀`````ول ديفي�̀`````س

أ احلياةz. كان العلم حتى فرتة قريبة  ب`}مب̀`````دا

ينظ̀`````ر اإ¤ وجود احلي̀`````اة كاأمر ناœ ولح≤, 

ولي�س ك�سمة جوهرية من بنية الكون نف�سه. 

وخÓل القرن التا�سع ع�ö, ا�ستخدم القانون 

الثاين م̀`````ن الرتموديناميك على �سبيل املثال 

للتاأكي̀`````د على اأن الك̀`````ون يخ†سع ملوت بطيء 

أ�سكال  أ احلياة وكاف̀`````ة ا وPل̀`````ك م̀`````ا اأن تب̀`````دا

املتع†سيات بالتل∞ ب�سكل ل ميكن تعوي†سه. 

لكن تطورات علم الكونيات قادتنا اإ¤ مقاربة 

 kتلف̀`````ة بل ومعاك�س̀`````ة. ويف الواق̀`````ع, وفقاfl

لنظرية النفéار الكبري, يك�س∞ تاريخ الكون 

حرى  ع̀`````ن درجة من التنظي̀`````م املتنامي, بالأ

منه مرتاجعاk, حيå ميكن القول اإن الفيزياء 

 ö�على تف�سريه دون ك kاحلديثة قادرة “اما

القانون الثاين يف الرتموديناميك. 

اإن الرتاتبي̀`````ة الناŒة عن ه̀`````ذا التاريخ 

 .zب`}ه̀`````رم التعقيد kالك̀`````وين تو�س̀`````∞ اأحيانا

وي̀`````رى برنار كار اأن هذا الهرم ⁄ ميكن له اأن 

ن�ساين, الذي يéب  أ الإ يتكون اإل وفقاk للمبدا

 .zأ }التعقيد أنه مبدا اأن يف�ö يف هذه احلالة ا

 íويف ه̀`````ذه احلالة, فاإن وجود املراقب ي�سب

ه̀`````و نف�سه تالياk وتابعاk, حي̀`````å يعك�س وجود 

الوع̀`````ي �سكkÓ خا�ساk فق§ م̀`````ن التعقيد يف 

قمة الهرم. 

á“ÉN

أورلي̀`````ان بارو اإن ه̀`````ذه الفر�سية  يقول ا

تبقى هامة جداk من عدة زوايا, ولعل اأهمها 

أ  و¤ كمبدا اعتب̀`````ار Xه̀`````ور احلياة للم̀`````رة الأ
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و¤ التي  أنها املرة الأ أي†ساk اإ¤ ا كوين. وي�سري ا

يق̀`````ود فيه̀`````ا املنط≤ العلمي كم̀`````ا يعتقد اإ¤ 

وجود عوا⁄ Zري مرئية. وبعبارة اأخرى, فاإن 

أيه علمية, تقود  هذه الفر�سية, التي تعترب برا

Wار  أك̀`````وان تتéاوز الإ أو ا اإ¤ وج̀`````ود اأج�سام ا

الدقي≤ للفك̀`````ر العلمي نف�س̀`````ه. وبهذا فهي 

تخل≤ ج�سوراk مع مناه̀`````è اأخرى, وتطل≤ ما 

أ�سطورة جديدة, وŒربنا بالتا› على  ي�سبه ا

اإعادة –ديد ما ننتظ̀`````ره من الفيزياء ومن 

 åالعلم. وهنا تكمن اأهمية هذه الفكرة, حي

تفر�س التفكر بالعلم Ãا هو }Wريقة ل�سنع 

الع̀`````ا⁄z. اإنها مراجعة مل̀`````ا و�سلنا اإليه اليوم, 

أوتينا من  وعملية علينا القيام به̀`````ا بكل ما ا

 ≥Wنن̀`````ا ‚تاز منا انتب̀`````اه وحذر و–فß, لأ

قل ونح̀`````ن نتéاوز  خط̀`````رة فكرياk عل̀`````ى الأ

حدود الكون املر�سود وحدود العلم احلا›. 

لق̀`````د كان̀`````â ال�سéاعة يف تاري̀`````خ العلم اأكرث 

 Üأبوا اإبداع̀`````اk واإنتاجاk من اخلوف من Wرق ا

املéهول. ولهذا فاإن اعتماد املéازفة العلمية 

قد يتطلب اإعادة النظر يف املنظومة العلمية 

نف�سه̀`````ا ويف املنهè العلمي. ومن جهة اأخرى 

أورليان بارو على �öورة عدم –ري∞  ي�سدد ا

 íتف�س̀`````ريات هذه الفر�سي̀`````ة اجلديدة ل�سال

أن�س̀`````اق فكرية م�سبقة كم̀`````ا ح�سل يف كثري  ا

 íحيان عرب تاريخ العلم. فما اأن ينفت م̀`````ن الأ

العلم على مفاهيم Zري علمية باملعنى الذي 

يفهمه Zري العلميني خ�سو�ساk, ي�سبí خطر 

انحراف الفك̀`````ر العلمي كبرياk, لكن مع Pلك 

 âوكان kازفة دائماéر ت�ستح≤ املWاملخا âكان

ن�سار  ف≤ املحدود لأ النتائè تتéاوز بكثري الأ

–ري∞ العلم.

¥µ
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وهي على مقعد الدرا�سة الثانوية جيء بها لتوؤدي دوراk �سعباk يف خما�سية 

أنها ف�سلâ. لكن  أنا واملرح̀`````وم حممد املاZوط, تعرتف ا ألفتها ا }مربوكةz التي ا

حلمه̀`````ا –ق≤ بانت�سابها اإ¤ معهد التمثي̀`````ل العا› ب�سورية فقد حّم�سها على 

النé̀`````اì, ومن ‚اì اإ¤ اBخر, �سارت ‚مة م�سه̀`````ورة يف عا⁄ الفن والدراما 

ال�سورية. اإنها النéمة املتاألقة جيانا عيد, التي –كي يف حوار هذا ال�سهر من 

❁❁

ò
…Qƒ°S ¢UÉbh ÖjOCG

 :ó«Y ÉfÉ«L

áfÉæa É¡∏©L π°ûØdG

Öæ°T ƒHCG ∫OÉY :OGóYEGÖæ°T ƒHCG ∫OÉY :OGóYEG
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}املعرف̀`````ةz ق�سة م�سوارها الفني الطويل مع 

الفن التمثيلي, من الف�سل اإ¤ النéاì الكبري, 

وامل�ستمر.

IÒÑc áª‚ ƒ∏◊G ≈à°ûe áæHG

?á°SGQódGh ICÉ°ûædG ,ódƒŸG -

�سل م̀`````ن قرية جميلة تدعى  أنا يف الأ • ا

(م�ستى احللو) لكني م̀`````ن مواليد دم�س≤ يف 

ال�ستين̀`````ات من القرن املا�س̀`````ي, من اأÜ كان 

أم  �سابط̀`````اk يف اجلي�̀`````س العربي ال�س̀`````وري, وا

 åتعمل مدر�سة يف مدار�س بريوت حي âكان

كانâ تقيم مع اأهلها, كنâ البكر يف اإخوتي, 

ول̀`````دي اأخان: ح�س̀`````ام وحنا واأخ̀`````â واحدة 

أخ̀`````ي, املمثل  أنا وا كارول̀`````ني, وقد در�س̀`````â ا

املعروف ح�سام عيد, يف املعهد العا› للفنون 

امل�öحية ق�سم التمثيل يف دم�س≤, وكنâ من 

دفع̀`````ة 1982 ` 1983 وهو بعدي ب�سنة دفعة 

 Üد أخ̀`````ي الث̀`````اين در�س الأ 1983 ` 1984, وا

Bلة (الدرامز)  الفرن�سي ويعمل عازف̀`````اk على ا

دÜ العربي وتعمل مدر�سة.  واأختي در�سâ الأ

 Üد عائل̀`````ة من الطبقة الو�سط̀`````ى, العلم والأ

والأخÓق عنوانها, واملحبة هي لغة التوا�سل 

خ̀`````ر, و�سفة ملت�سق̀`````ة ل تفارقها يف  Bمع ال

كفاحها والتزامها بكل ق†سايا احلياة.

 ÒÑµdG ìÉéædG ¤EG É¡∏°UhCG π°ûØdG

?π«ãªàdG ‘ ∂JÉjGóH øY »æ«K qóM -

• كان للتلفزيون العرب̀`````ي ال�سوري الذي 

كرب يف Zر�س  ثر الأ تزامنâ ن�ساأته مع Wفولتي الأ

ع̀`````رب عن ح†سوري  حل̀`````م اأن اأ�سبí ‡ثلة لأ

ن�ساين وعن رZبتي يف الرتقاء éÃتمعي  الإ

ليكون ‹تمع̀`````اk دائم التطور على الرZم من 

قدمه يف التاريخ وتوا› الع�سور واحل†سارات 

علي̀`````ه وخ�سو�سيت̀`````ه التي “ي̀`````زه عن باقي 

بداع هي  املéتمع̀`````ات. والفن والثقاف̀`````ة والإ

املرايا احلقيقية التي تعك�س �سورة ‹تمعنا 

وهي التي تعرب ع̀`````ن تطورها ورقيها. لذلك 

كن̀`````â دائمة امل�سارك̀`````ة يف ن�ساWات املدر�سة 

وفعالياتها الثقافية والفنية التي كنâ اأح�سها 

تقود خطواتي لتقريب احللم اإ¤ واقع اأحبه 

واأرZب رZبة كبرية يف الو�سول اإليه.

أثني على  أثناءه̀`````ا امتدح̀`````â كث̀`````رياk وا وا

�سكال الفنية التي مار�ستها من  أدائي عرب الأ ا

قبل امل�öفني وامل�öف̀`````ات وحتى الطالبات 
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أنن̀`````ي موهوبة وقد  يف املدر�س̀`````ة, وو�سفâ با

مر كثرياk و�̀`````öت املميزة  عن̀`````ى › ه̀`````ذا الأ

بني رفيقاتي ب�سب̀`````ب احل†سور الذي حققته 

ن�سط̀`````ة. وجاء الي̀`````وم الذي كان  يف تل̀`````ك الأ

للتلفزي̀`````ون العربي ال�سوري فيه الف†سل علي 

فلم يك̀`````∞ اأن زرع احللم يف روحي وflيلتي 

Bنذا∑ م�öوعاk ثقافي̀`````اk بكل معنى  ب̀`````ل كان ا

الكلم̀`````ة, فف̀`````ي Pل̀`````ك احلني ⁄ تك̀`````ن هنا∑ 

أو فنية متخ�س�سة ول حتى  معاهد اإبداعية ا

موؤ�س�سات Pات Wابع اأكادميي حمرتف, فتبنى 

التلفزيون هذه املهم̀`````ة وكان البديل وحاول 

–قي̀`````≤ امل�öوع الثقايف ال̀`````ذي اBمن به عرب 

أدباء ومبدعني  املثقفني القائم̀`````ني عليه من ا

وفنانني واإداريني وحولوا العمل فيه من ‹رد 

Bليات  عم̀`````ل اإعÓمي اإ¤ ور�سة عم̀`````ل تبنâ ا

عمل امل�öوع الثقايف املتكامل يف كل ما قدم 

على �سا�سته من برامè ثقافية, واجتماعية, 

 âو�سيا�سية, وفنية, ودرامية منوعة كلها كان

ميان Ã�سوؤولية  تكر�س الروؤيا واله̀`````دف والإ

وت̀`````وازن وعم̀`````≤ وب�ساWة واح̀`````رتام لعقلية 

املتابع لهذه ال�سا�سة, وتبني لكل املواهب بكل 

ما تعني̀`````ه هذه الكلمة من احت̀`````واء ورعاية, 

أع̀`````ود اإ¤ ف†سله  وتوجي̀`````ه وتقييم وتقومي. وا

أ�سبغه علي والذي �سكل بدايتي الفنية  الذي ا

ور�س̀`````م اأول خط̀`````وات الواق̀`````ع لتحقي≤ Pلك 

 s” احللم ال�ساحر ال̀`````ذي كان ميلوؤين, يومها

ول الثانوي,  اختياري من املدر�سة وكنâ يف الأ

ألي̀`````∞ الكاتب النéم  مثل خما�سي̀`````ة من تا لأ

أبو �سنب) والذي لن  �ستاP (ع̀`````ادل ا الكبري الأ

أنه منحني الفر�سة و�öف  أن�س̀`````ى ما حييâ ا ا

اأن اأج�س̀`````د واحدة م̀`````ن �سخ�سياته, وهياأ › 

فر�س̀`````ة دخول العا⁄ ال̀`````ذي اأع�س≤ عرب تلك 

ال�سخ�سي̀`````ة يف م�سل�سله التاريخي (مربوكة) 

وهو خما�سي̀`````ة تاريخية من الع�ö العبا�سي 

حملâ ا�سم تلك ال�سخ�سي̀`````ة التي ج�سدتها 

والتي –كي معان̀`````اة جارية يف حب �سيدها 

أي†ساk و–̀`````رمي املéتمع لتلك  الذي ع�سقها ا

Bنذا∑ وكي∞ انته̀`````â ق�سة الع�س≤  العÓق̀`````ة ا

نهاية ماأ�ساوية اأدمâ قلوÜ كل من �ساهدوها 

�ستاP (حممد  وكانâ من اإخراê املرح̀`````وم الأ

 kالعق̀`````اد) املمث̀`````ل الكبري ال̀`````ذي كان م�سهورا

أبو كا�سم بائع اخليار) يف  Bنذا∑ ب�سخ�سية (ا ا
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 âلك الزم̀`````ن الكوميدية (وقد كانP اأعم̀`````ال

اخلما�سية التي لعب̀`````â بطولتها اأول اأعماله 

أنه̀`````ا ⁄ تتكرر فيما بعد)  خ̀`````راê واأXن ا يف الإ

ب̀`````وي وتبنيه ›  أن�سى ف†سله الأ أي†ساk ل̀`````ن ا وا

وم�ساعدته اإياي مااأمكن يف تلك اخلما�سية, 

أنني كنâ مفتونة وم�سحورة بذلك العا⁄  اأPكر ا

ال�سح̀`````ري ال̀`````ذي كان مر�سوم̀`````اk يف flيلتي 

ن واقعاk مده�ساk بكل اأجوائه, من  Bال í`````̀واأ�سب

�سواء واملو�سيقى  ال�ستدي̀`````و والديكورات والأ

والغن̀`````اء, ومن ثم املمثل̀`````ني واملمثÓت ‚وم 

.kاö�نهم عمالقة ولي�سوا بXاأ âكبار كن

:π«ãªàdG ¤EG »JOÉYEG º°ùb

أنني  وكان معروف̀`````اk عني ومنذ Wفولتي, ا

أنني  ورZ̀`````م جراأتي وق̀`````وة �سخ�سيت̀`````ي اإل ا

كنâ خéولة ج̀`````داk, ول�سدة خéلي وده�ستي 

أ�ستطيع النظر  أنا ل ا اأم†سيâ الت�سوير كله وا

يف عين̀`````ي من ي�سارك̀`````وين التمثيل ول النظر 

 kدائم̀`````ا kأ�س̀`````ي منك�س̀`````ا اإ¤ وجوهه̀`````م وكان را

و�سوت̀`````ي يكاد ل ي�سم̀`````ع, فكانâ النتيéة اأن 

أدائي لذلك الدور,  ف�سلâ ف�سP kÓريع̀`````اk يف ا

لكن Pلك الف�سل كان حمر�ساk وحمفزاk › باأن 

اأق�سم باأنني لن اأعود اإ¤ التمثيل مرة اأخرى 

اإل وقد “كنâ من اأدواتي التعبريية والفنية, 

ومن معرفتي املعرفة الكاملة لكل ما يحي§ 

به̀`````ذه املهنة, وق̀`````د كان اˆ اإ¤ جانبي كما 

هو دوماk وله احلمد باأنن̀`````ي اأكملâ درا�ستي 

دبية  الثانوية وعندما و�سلâ اإ¤ البكالوريا الأ

Wبعاk فتلك كانâ ميو› افتتí املعهد العا› 

ن  Bحي̀`````ة بق�سم التمثيل فق§, الö�للفنون امل

و¤  تعددت فروعه Wبعاk وا�ستقبل الدفعة الأ

من ÓWبه, فات†سحâ ال�سورة والهدف اأمام 

ناX̀`````ري وما ع̀`````اد هنا∑ ه̀`````دف اBخر �سوى 

كادميي وبذل  وج̀`````ودي يف ه̀`````ذا املعه̀`````د الأ

تف̀`````وق فيه واأ“ي̀`````ز واأبدع  ق�س̀`````ار جهدي لأ
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أ�ساهم م�ساهمة فعالة وم�سوؤولة يف الرتقاء  وا

éÃتمعي واإن�ساين واأحق≤ الر�سالة التي بها 

اBمنâ وبكل �öف و�سفافية واإقناع و�سدق.

وعندما ح�سلâ عل̀`````ى �سهادتي الثانوية 

التي ‚حâ فيها بعÓم̀`````ات عالية خولتني 

أنني  دبي̀`````ة, اإل ا
�سé̀`````ل يف كل الف̀`````روع الأ لأ

وخوف̀`````اk من األ اأقبل يف املعهد العا› للفنون 

 Üدا Bيف كلية ال âلéحية ق�سم التمثيل, �سö�امل

دÜ الفرن�سي ث̀`````م تقدمâ لمتحان  ق�سم الأ

القبول يف املعهد الع̀`````ا› للفنون امل�öحية, 

أنني األفâ امل�سه̀`````د الذي تقدمâ فيه  أPك̀`````ر ا ا

للفح�̀`````س واأخرجته بنف�س̀`````ي وج�سدته اأمام 

اإخوتي ع�̀`````öات املرات قبل اأن يحني موعد 

أPك̀`````ر اأن مو�سوع  المتح̀`````ان املح̀`````دد ›, وا

أة فل�سطينية, وهكذا  امل�سهد كان املعاناة لمرا

تقدمâ اإ¤ المتح̀`````ان واأديâ امل�سهد الذي 

أ�سا�سي يف امتحان القبول وقد اأعطيته  ه̀`````و ا

كل ما اأملك وقتها من اإح�سا�س وخوف ورZبة 

قبل يف هذا المتحان  ودف≤ ودفاع م�سريي لأ

واأمام جلنة كانâ من كبار املبدعني واملثقفني 

Ü الذي ل ميكن › اأن  �ستاP الأ اأPكر منهم الأ

أنا وكل الطلبة الذين در�سوا يف املعهد  أن�ساه ا ا

Bنذا∑ عميده  الع̀`````ا› للفنون امل�öحية وكان ا

Ü احلنون  الرجل الرائع واملعل̀`````م الكبري والأ

�ستاP اأديب اللéمي الذي احتوانا كاأبنائه  الأ

 kو�ساندنا وقدم لن̀`````ا كل الدعم املمكن ابتداء

من امتحان القبول واإ¤ ما بعد تخرجنا من 

املعهد الع̀`````ا› للفنون امل�öحي̀`````ة, واملرحوم 

�ست̀`````اP الرائع واملبدع الكبري  يو�س∞ حنا والأ

أ�سعد ف†سة واملخرê الذي لن تن�ساه احلركة  ا

امل�öحية والطÓبية يف Pلك الوقâ الراحل 

فواز ال�ساج̀`````ر الذي تر∑ فراZ̀`````اk كبرياk يف 

م�öحناk, جلنة قبول كبرية موؤلفة من رجال 

 èكبار معلمني حقيقيني, وعند �سدور النتائ

و¤ من بني املقبولني يف املعهد وكان  كنâ الأ

عدده̀`````م حين̀`````ذا∑ (700) متقدم ومتقدمة 

وهكذا ابت̀`````داأت الرحلة احلقيقية يف العمل 

مي̀`````ان وامل�سوؤولية  واجله̀`````د والدرا�س̀`````ة والإ

و¤ على  وتخرج̀`````â من املعه̀`````د وكن̀`````â الأ

.kالدفعة وبدرجة جيد جدا

 »ØµJ ’ áÑgƒŸG

كادميية ول بد من الدرا�سة الأ
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 á°SGQódG øe óH ’ ΩCG áÑgƒŸG »ØµJ πg -

?á«°ü°üîàdG

• نح̀`````ن يف ع�ö التخ�س�س والتطورات 

املذهل̀`````ة, و⁄ يع̀`````د يكف̀`````ي يف اأي ‹ال من 

ن�سان موهوباk فح�سب  املéالت اأن يك̀`````ون الإ

بل يéب وبديه̀`````ي اأن تدعم وت�سقل املوهبة 

باملعرفة والدرا�سة املتخ�س�سة, نعم درا�ستي 

يف املعهد اأفادتني ودعمتني وحققâ › من 

املعرفة ما ⁄ يكن باإمكاين فردياk اأن اأحققه لي�س 

بداعي الحرتايف فح�سب  يف ‹ال عملي الإ

بل جعل̀`````â نظرتي اإ¤ الع̀`````ا⁄ وما يدور فيه 

وحو› اأعم≤ واأكرث م�سوؤولية وو�سعتني على 

ر�س ال�سلبة التي منها  الطري≤ ال�سحيí والأ

انطل≤ للم�سري بخطى واثقة معنية وم�سوؤولة 

ليك̀`````ون لدي راأي وا�سí وموق∞ واث≤ ومقنع 

بداعية  أيي اأهم ما مييز الر�سالة الإ وهذا برا

الت̀`````ي نحملها عل̀`````ى عاتقن̀`````ا كمبدعني اأن 

يك̀`````ون لنا راأي ن�ستطيع اأن ‚�سد من خÓله 

مواقفنا التي يé̀`````ب اأن تكون موؤثرة وفاعلة 

وت�ساه̀`````م يف التغيري والرتقاء Ãعرفة واثقة 

�سمى. ف†سل والأ نحو الأ

≥≤– á∏ã‡ íÑ°UCG ¿CÉH »ª∏M

 ,∫h C’G π°ûØdG ó©H ¬«dEG â∏°Uh …òdG Ée -

?ìÉéædG ºK

ن, رحلة Wويلة  Bمن̀`````ذ تخرج̀`````ي اإ¤ ال •

ن�سانية  ن يف التéرب̀`````ة الإ Bال í`````̀وعم̀`````ر اأ�سب

بداعي̀`````ة م̀`````ن امل�̀`````ìö اإ¤ ال�سينما اإ¤  والإ

Pاع̀`````ة وحتى يف امل�ساهمة  التلفزي̀`````ون اإ¤ الإ

بالتنمية واحلرا∑ الثقايف فقد كان › �öف 

امل�ساركة يف عدة جلان –كيم يف مهرجانات 

عربي̀`````ة وحملية للم�ìö املح̀`````رتف والهاوي 

والطÓبي وال�سبيبي وقد كرمâ واحلمد ˆ 

يف الكثري من املهرجانات ال�سورية والعربية, 

أو باأي  أ�ستطيع اأن اأقول لك مع اأي flرê ا ول ا

 Üارéبالتعام̀`````ل اأكرث, فكل الت â–عمل ار

 âبداعية بحلوها ومره̀`````ا هي التي �سكل الإ

بداعي وقد  م�سريتي وح†سوري الفن̀`````ي والإ

 ìاéمن الن âمن الف�س̀`````ل مثلما تعلم âتعلم

والنéومي̀`````ة, كل ما اأريد قوله اأن املبدع كلما 

أن̀`````ه �سغري اأمام العا⁄  ك̀`````ربت Œربته اأح�س با

أبه  واحلياة, واأن رحلة كفاح̀`````ه واجتهاده ودا

وجه̀`````ده ما زال̀`````â يف البداي̀`````ة واأن الطري≤ 
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م̀`````ازال WويkÓ واخلط̀`````وات كب̀`````رية و�سعبة 

للو�سول اإ¤ نهايته.

á°UÉÿGh ..áeÉ©dG ÚJÉ«M ÚH ¿RGƒàdG

 ¬JÉ«M ÚH ¿RGƒj ¿CG ¿ÉæØ∏d øµÁ πg -

?á°UÉÿG ¬JÉ«Mh øØdG ‘ á«∏ª©dG

• نع̀`````م ا�ستطع̀`````â التوفي≤ ب̀`````ني حياتي 

نني بطبعي اأحب  اخلا�سة وعملي كممثلة لأ

الهدوء والتاأمل, وزوجي ميلك Wباعاk م�سابهة 

كث̀`````رية وهو �سديق̀`````ي قبل اأن يك̀`````ون زوجي 

خر والثقة  Bمي̀`````ان بال واحل̀`````ب والتفاهم والإ

هم الراب§ بينن̀`````ا والرZبة باإ�سع̀`````اد اأحدنا 

خر هو ما نعمل علي̀`````ه اإ�سافة اإ¤ املهنة  BÓل

التي Œمعنا فكم̀`````ا تعرف زوجي هو املمثل 

زياد �سعد وقد كان زميلي يف الدرا�سة وبنف�س 

الدفع̀`````ة يف املعهد الع̀`````ا› للفنون امل�öحية 

و¤  وZالباk م̀`````ا كنا نتناف�س عل̀`````ى املرتبة الأ

ربعة من درا�ستنا وبيتنا هو  يف ال�سف̀`````وف الأ

م�سكن روحنا وهدوءن̀`````ا ودفÄنا, �سحيí اأن 

 Æأننا ⁄ ن�سعر باأي فرا اˆ ⁄ يعطنا اأولداk اإل ا

ننا كلين̀`````ا ميلوؤنا احلب والرZبة  اأو حاجة لأ

Wفال الذين  يف العط̀`````اء بÓ ح̀`````دود وكل الأ

يحيطون بنا م̀`````ن اأقرباء وكل Wفل يف العا⁄ 

هو ابن لنا.

êh C’G ‘ ájQƒ°ùdG ÉeGQódG

 ájQƒ°S ‘ É```eGQódG á```côëH  ∂```jCGQ É```e -

?¿ B’G

• حرك̀`````ة الدرام̀`````ا يف �سوري̀`````ة تبدو من 

أنني وÃنتهى  اخلارê حركة ملفتة و‡يزة اإل ا

امل�سوؤولية والوعي اأقول باأنها ل“لك مقومات 

ال�ستمرار ب�سكل ت�ساعدي, وتقودها التبعية 

والفو�سى والع�سوائية وZياÜ املنهè والروؤية. 

فاملهنة Zري حم�سنة يف املاهية والداخل, و⁄ 

توؤ�سل اأو Œذر عرب خل̀`````≤ تاريخي تراكمي 

يع̀`````زز معايري تتطور با�ستمرار فنلغي ما كان 

�سلبياk معيق̀`````اk ونكر�س ما هو اإيéابي وي�سهم 

يف خل̀`````≤ حرك̀`````ة متط̀`````ورة ت�ساه̀`````م بارتقاء 

Bليات عمل  امل�ستقب̀`````ل وهذا يعن̀`````ي اإيé̀`````اد ا

ومنه̀`````è ودرا�سة لكل املعطيات, مازلنا ورZم 

هذه ال†سéة والكت�ساì للدراما ال�سورية بكل 

م�ستوياتها وعل̀`````ى ال�سعد كافة نتخب§ دون 

ي اBخر  أين, ودون اأن نعرتف لأ اأن نعرف اإ¤ ا

خر, بل نتخذ  BÓه̀`````ده يف ت�سليم ال�سعل̀`````ة لéب
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خر وجهده �سمة للوجود.  Bلغاء اإلغاء ال من الإ

ما زالâ املوؤ�س�سات الناXمة ل�سوؤون الدراما 

بداعية وموؤ�س�ساتها  والدراميني وكل املهن الإ

يحكمها اله̀`````م الذاتي وال�سخ�سي واجلمعي 

الذي ب�سببه وجدت هذه املوؤ�س�سات الناXمة 

ب̀`````داع واملبدع Zائب ول  واملعني̀`````ة ب�سوؤون الإ

أو  Bلي̀`````ات عمل ول معاي̀`````ري تبنى ا منه̀`````è ول ا

أو تفعيل لعمل موؤ�س�ساتي معني بالهم  تر�سم ا

اجلماعي يحكم هذه املوؤ�س�سات وهو ملغىk من 

�س∞ ال�سديد وبواقعية  ح�ساباتها. لذلك ولÓأ

 âأراها اإ�سافة اإ¤ البطالة التي حلق �سديدة ا

ب`90 % من الدرامي̀`````ني و10 % منهم يعملون 

هي معر�سة لÓنك�س̀`````ار والخرتاق والتفري≠ 

الدراميني  وتعر�̀`````س  والتوق∞  والنح�س̀`````ار 

أك̀`````رب يف كل حلظة وم̀`````ع اأي Xرف  لكارث̀`````ة ا

وهذا ما يéب اأن نعيه واأل ن�سكâ عنه ونعمل 

عل̀`````ى تغيري واقع هذه الدرام̀`````ا من الداخل 

اأولk وتغي̀`````ري العقلية ال†سيق̀`````ة التي تقودها 

وامل�سلحي̀`````ة الذاتية املخرب̀`````ة ل�سالí حركة 

حقيقية حم�سنة Ãعاي̀`````ري مو�سوعية وفنية 

واإبداعي̀`````ة وا�سرتاتيéي̀`````ات ومنهè مل�سلحة 

اجلمي̀`````ع وتفعي̀`````ل دور املوؤ�س�س̀`````ات الناXمة 

بداع و“يز املبدع. بعيداk عن  والتي –فز الإ

الزي∞ والق�سور وامل�سلحة الذاتية العمياء.

?∂à«°ùØf ‘ á«eƒéædG âcôJ GPÉe -

أث̀`````رت النéومية باأن جعلتني اأكرث  • نعم ا

ح�سا�سية واأكرث تاأم̀`````kÓ واأكرث عمقاk وب�ساWة 

واأكرث رZبة يف املعرفة والعمل اجلاد واجلهد 

أ�ساهم يف الرتقاء  والعطاء Zري املحدود كي ا

أنبل كما  وتغي̀`````ري الواق̀`````ع اإ¤ واقع اأجم̀`````ل وا

.kواأحلم دائما âحلم

 ¿hójôj ø```jòdG ¿ÉÑ°û∏d Ú```dƒ≤J GPÉ```e -

?∂àHôéàH GhôÁ ¿CG

• اأقول لل�سباÜ اأن اˆ خ�س املبدع ب�سيء 

ب̀`````داع واخلل≤,  م̀`````ن ماهيت̀`````ه املقد�سة يف الإ

فقدروا كم من امل�سوؤولية وكم من العمل وكم 

ميان والأخÓق يéب  من اجلهد والثقافة والإ

اأن نتحلى بها كي نكون اأهkÓ لهذه امليزة التي 

خ�سنا وحبانا بها اˆ عز وجل.

❁				❁				❁

 zساءت املمثلة الكبرية ابنة }م�ستى احللو�

اأن تك̀`````ون اإجاباتها, اإن�سائية, وflت�öة هذه 
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نني  أن̀`````ا اأحرتمها, لأ جابة, وا Wريقته̀`````ا يف الإ

اأحرتم ه̀`````ذه الفنانة الكبرية التي كان ف�سلها 

أداء دور �سع̀`````ب يف }مربوكةz حافزاk لها  يف ا

ث̀`````راء Œربتها الفني̀`````ة بالن†سمام اإ¤ اأول  لإ

دفع̀`````ة للتمثي̀`````ل يف املعهد الع̀`````ا› للفنون, 

 âاأو¤ عل̀`````ى هذه الدفعة التي �سم êلتتخر

املÄ̀`````ات, اإن روì املثاب̀`````رة لتحقي≤ احللم قد 

لحقتها, وهكذا الفنان امللتزم بق†سية فنه, 

يéعل من الف�سل حافزاk ودافعاk, بدلk من اأن 

يقع̀`````ده عن –قي≤ حلم̀`````ه. اإنني اأحيي هذه 

الفنانة ال�سديقة.

¥µ
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 :á«Hô©dG á¨∏dG ™ªéŸ ™°SÉàdG …ƒæ°ùdG ô“DƒŸG

برعاي̀`````ة الدكتورة ‚اì العطار نائب رئي�̀`````س اجلمهورية بداأت يف مكتبة 

�س̀`````د الوWنية بدم�س≤ فعاليات املوؤ“ر ال�سنوي التا�سع ملéمع اللغة العربية  الأ

.zعنوان: }الكتابة العلمية باللغة العربية â– لكPو

وناق�س امل�سارك̀`````ون يف املوؤ“ر ‹موعة من املحاور التي تركز على البعد 

احل†ساري للكتابة العلمية باللغة العربي̀`````ة وخ�سائ�س الكتابة العلمية باللغة 

❁

ò
(ájQƒ°S) »Hô©dG çGÎdG ‘ åMÉHh ÖjOCG

‘É≤ãdG •É°ûædG øe äÉëØ°U

❁

Ú°ù◊G óªMCGÚ°ù◊G óªMCG
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العربية, والكتاب̀`````ة العلمية باللغ̀`````ة العربية 

قدمي̀`````اk وحديثاk, وم�س̀`````كÓت وو�سائل تنمية 

الكتابة العلمية باللغة العربية.

 الدكتور م̀`````روان املحا�سني رئي�س ‹مع 

اللغ̀`````ة العربية: اإن اللغة ل ميك̀`````ن اأن تكون 

أداة للو�سول اإ¤  بدي̀`````Ó عن املعرفة كونه̀`````ا ا

فهام وه̀`````ي التي تر�سم  املعرف̀`````ة والفهم والإ

للف̀`````رد �سف̀`````ات العا⁄ الذي يعي�̀`````س فيه Ãا 

ي�سم̀`````í ل̀`````ه بامل�ساركة يف تطوي̀`````ر ‹تمعه, 

وا�ستعر�س مراحل من التاريخ العربي “كن 

فادة من علوم احل†سارات  العرÜ خÓلها الإ

خرى وتطبيقاتها التقنية املختلفة وقدرتهم  الأ

عل̀`````ى ا�ستيعاÜ املواد الثقافية يف تلك الفرتة 

وتدوينها باللغة العربية. 

ب̀`````دوره عر�̀`````س الدكت̀`````ور حمم̀`````د مكي 

احل�سني اجلزائري اأمني ‹مع اللغة العربية 

تقريرا عن منéزات املéم̀`````ع خÓل الدورة 

املéمعية املن�öمة تطرق فيه اإ¤ امل�سكÓت 

التي تعاين منها اللغ̀`````ة العربية والتي تتمثل 

داء  أ�سا�سي برتدي م�ستوى التعليم والأ ب�سكل ا

اللغوي وا�ستخفاف املتعلمني بلغتنا الوWنية, 

وا�ستعر�̀`````س خÓ�سة اأعمال جل̀`````ان املéمع 

ال�ساد�س̀`````ة ع�öة وم̀`````ا اأ‚زته جلن̀`````ة اللغة 

العربي̀`````ة وعلومها التي اتخ̀`````ذت 53 قرارا 

ألفا® وتراكي̀`````ب منوعة واأجابâ عن  ب�ساأن ا

‹موعة من ال�ستف�سارات الواردة من جهات 

 kنني, م�سرياWحكومية وخا�سة من بع†س املوا

اإ¤ ما اأ‚زت̀`````ه جلنة امل�سطلحات الزراعية 

من درا�سة 2000 م�سطلí وو�سع املقابÓت 

الÓتينية  �س̀`````ول  والأ والفرن�سي̀`````ة  العربي̀`````ة 

لبع†سه̀`````ا م�س̀`````رياk اإ¤ اجلهود الت̀`````ي تبذلها 

�سنان وامل�سطلحات الريا�سية  جلان Wب الأ

والعلوم الكيميائية والفيزيائية وامل�سطلحات 

الربيدية وم�سطلحات ال�ست�سعار عن بعد يف 

و�سع ‹موعة م̀`````ن امل�سطلحات واملقابÓت 

العلمي̀`````ة للم�سطلح̀`````ات املتخ�س�س̀`````ة بهذه 

املéالت. 

واأو�س̀`````í الدكت̀`````ور اأحم̀`````د ح�سن حامد 

رئي�س املéم̀`````ع الفل�سطيني و‡ثل الباحثني 

امل�ساركني يف املوؤ“̀`````ر اأن اللغة العربية هي 

 åسخ�سيتن̀`````ا القومية ووع̀`````اء فكرنا ومبع�

اأ�سالتن̀`````ا واأ�سل م�ستقبلنا, لفتاk اإ¤ اأن اللغة 

أنها  أو�سع اللغ̀`````ات واأ�öفها وا العربية ه̀`````ي ا

عرفâ الخت�س̀`````ار وال�ستط̀`````راد واحلذف 

والرتادف والت†س̀`````اد وفتحâ �سدرها للغات 

خ̀`````رى فاأخذت منها واأعطتها واأدخلâ يف  الأ

ألفاXا هذبتها وا�ستعملتها يف �سياقها  ثناياها ا

اللغوي املتéدد لفتا اإ¤ �öورة الدفاع عن 

اللغة العربية بط̀`````رق علمية منطقية مقنعة 

نها لغة وا�سعة ق̀`````ادرة على ‹اراة احلياة  لأ

زمان.  يف �ستى الع�سور والأ

و�سمن حمور البعد احل†س̀`````اري للكتابة 
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أ�سار الدكتور حممد  العلمية باللغ̀`````ة العربية ا

هيث̀`````م اخلي̀`````اط اإ¤ دور اللغ̀`````ة يف تر�سيخ 

ن�سان واإي�سال  �س̀`````ول الثابتة يف نف�̀`````س الإ الأ

و¤ التي تعني على التوا�سل معتربا  املعارف الأ

مة هي Pلك القدر امل�سرت∑ من  اأن ثقاف̀`````ة الأ

Bة جامعة يف حيزها  أبنائها وهي مرا ثقافات ا

املح̀`````دود جوهرها اللغة ث̀`````م احل†سارة التي 

هي املظهر املادي له̀`````ذه الثقافة بال�ستفادة 

ر�س  من معطيات العل̀`````م والتقانة لعمارة الأ

ن�سان.  والرتقاء بالو�سع املعي�سي لÓإ

ويف حم̀`````ور الكتاب̀`````ة العلمي̀`````ة والتعريب 

والتقدم العلمي, قدم الدكتور مكي احل�سني 

اجلزائري اأمني ‹مع اللغة العربية مداخلة 

أ�سار فيه̀`````ا اإ¤ دور توWني العلم يف التقدم  ا

· والذي يقت†س̀`````ي تعزيز اللغة  العلم̀`````ي لÓأ

الوWني̀`````ة وحمايته̀`````ا وتدري�س العل̀`````وم كلها 

بحاç العلمية  باللغة الوWنية ون�ö نتائè الأ

بها واإعداد كتب تدري�سية ومراجع بهذه اللغة 

لتعزيز مكانة الكتابة باللغة العربية. 

و–̀`````دç الدكتور عي�س̀`````ى العاكوÜ عن 

أبع̀`````اد الذات واملو�س̀`````وع يف الكتابة العلمية  ا

نا الواعية  دبي̀`````ة معرفاk الذات باأنه̀`````ا الأ والأ

أو  املتهيÄ̀`````ة للكتابة يف املو�سوع̀`````ات العلمية ا

دراكية الب�öية  دبية اأي ‹موع امللكات الإ الأ

امل�سوؤولة عن اقرتاì الفكر وبلورتها وتنظيمها 

واإخراجه̀`````ا يف بيانات تعبريية لغوية موجهة 

اإ¤ جمه̀`````ور مق�سود, ولفâ اإ¤ اأن املو�سوع 

ن الذات املنتéة  دبية لأ flتل∞ يف الكتابة الأ

 kتاما kألي̀`````∞ من�سغلة ان�سغ̀`````ال أو التا للكتاب̀`````ة ا

Ãعرفته̀`````ا احلد�سي̀`````ة التي حموره̀`````ا العام 

مو�س̀`````وع املعاجل̀`````ة منهمك̀`````ة يف اإن�ساء بيان 

تخيل̀`````ي ت�سويري قادر على ت�سوير Wاقاتها 

بداعية يف ميدان التاألي∞ من جهة.  الإ

وWرì الدكتور حمم̀`````د اجلوادي (ع†سو 

‹مع اللغ̀`````ة العربية بالقاهرة) ت�ساوؤل حول 

�سماء  اإمكانية اأن يحل املéاز م�سكلة تعل≤ الأ

أنها خلق̀`````â م�سكلة جديدة كان  أو ا باملع̀`````اين ا

أنن̀`````ا فرWنا يف احلر�س  ميك̀`````ن Œاوزها لو ا

عل̀`````ى الرب§ ب̀`````ني ال�سم واملعن̀`````ى بدلk من 

اأن نف̀`````رط يف هذا احلر�̀`````س, ولفâ اإ¤ اأن 

 íامل�سطل Æاز يف �سو`````̀éي∞ املXعبقري̀`````ة تو

أن̀`````ه يخل≤ مادة  العلم̀`````ي العرب̀`````ي تكمن يف ا

جديدة قابل̀`````ة بذاتها لكل ما تتقبله اجلذور 

القدمي̀`````ة من ا�ستقاق متعدد ون�سب وت�سغري 

ونحâ واإ�سافة.

وناق�سâ بع†̀`````س اأوراق العم̀`````ل املقدمة 

خ�سائ�̀`````س الكتابة العلمي̀`````ة باللغة العربية 

Wفال, والكتابة  قدمي̀`````اk وحديثاk, والكتابة لÓأ

العلمية يف املنظم̀`````ات الدولية, حيå اعترب 

الدكت̀`````ور حممود ال�سي̀`````د اأن لغة العلم يéب 

ن  اأن تت�سم بالو�سوì الذي ل يحمل اللب�س لأ

�سا�س̀`````ي للغة العلم ه̀`````و تف�سري  الغر�̀`````س الأ
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Xاهرة اأو �W ìöريقة ول ميكن –قي≤ Pلك 

أو بكلمات مبهمة  بلغة Zري �öيحة ووا�سحة ا

Zري حمددة املعنى اإ�سافة اإ¤ مراعاة �سÓمة 

‚از عن Wري≤ الرموز  البنيان اللغ̀`````وي والإ

واملع̀`````ادلت الريا�سية والر�س̀`````وم مع النتباه 

اإ¤ ق†سية امل�سطلحات. 

ل̀`````ه نبهان عن  و–̀`````دç الدكتور عبد الإ

خ�سائ�̀`````س الكتاب̀`````ة العلمي̀`````ة و“يزها عن 

فكار  دبي̀`````ة لكونها تعن̀`````ى بالأ الكتاب̀`````ات الأ

واحلقائ̀`````≤ وبرتتيبه̀`````ا ترتيب̀`````ا معقول على 

 åمقت†س̀`````ى املنط̀`````≤ ال̀`````ذي يتطلب̀`````ه البح

وبتعبريها عن تل̀`````ك احلقائ≤ بعبارات �سهلة 

الفهم ومفردات دقيق̀`````ة تعرب بال†سب§ عما 

ديبة مرمي  يريده الكاتب, بينم̀`````ا اختارت الأ

خري بك اأن تكون مداخلتها حول لغة الطفل 

أ�سارت خÓله̀`````ا اإ¤ �öورة  العلمي̀`````ة والتي ا

الهتم̀`````ام بلغة الطفل ب�س̀`````كل عام ول�سيما 

ن لغة الطفل كيان ينتمي اإ¤  لغته العلمية لأ

اللغة القومية ل�سعوبنا العربية. 

ديبة مرمي خري بك عن حال  و–دثâ الأ

أنه يعي�س  لغة الطفل يف هذا الع�ö فوجدت ا

ثنائية لغوية ب̀`````ني الف�سحى والعامية وتظل 

الف�سحى بعيدة عن م�سمعه ول�سيما يف �سن 

ما قبل املدر�س̀`````ة, وتناولâ خري بك م�سادر 

أنها تخاWب  ه̀`````ذه اللغة التي من املفرت�̀`````س ا

 Üالطفل بلغ̀`````ة علمية وه̀`````ي التعليم والكتا

املدر�سي العلمي والكتب واملو�سوعات, اإ�سافة 

Wفال  عÓم وخا�سة برامí الأ اإ¤ و�سائ̀`````ل الإ

العلمي̀`````ة التي تعاين من خط̀`````اأ يف النحو يف 

�سلوÜ وعدم  حي̀`````ان وركاك̀`````ة الأ كثري من الأ

وجود دقة علمي̀`````ة يف امل�سطلحات وتنا�سب 

بني الفكرة واللغة وعم̀`````ر الطفل والعتماد 

على اإبهار ال�سورة على ح�ساÜ اللغة.

بدوره اخت̀`````ار الدكتور ‡̀`````دوì خ�سارة 

كت̀`````اÜ املناXر لبن الهيث̀`````م ‰وPجاk للكتابة 

العلمي̀`````ة باللغة العربي̀`````ة قدمياk, وتطرق اإ¤ 

عنا�ö الكتابة العلمية يف كتاÜ املناXر على 

م�ستوى اجلمل̀`````ة ال�سمية والفعلية واخلربية 

ن�سائي̀`````ة يف الكتابة العلمي̀`````ة اإ�سافة اإ¤  والإ

داء اللغ̀`````وي يف اجلمل̀`````ة وم�سطلح̀`````ات  الأ

اب̀`````ن الهيثم يف البقاء والتغ̀`````ري وWرائقه يف 

و�سع امل�سطلí العلم̀`````ي, وا�ستعر�س خ�سارة 

خ�سائ�س الكتابة العلمي̀`````ة عند ابن الهيثم 

والت̀`````ي ات�سمâ بالو�س̀`````وì والدقة وال�سهولة 

والي�ö والتعبري املبا�̀`````ö وŒنب املح�سنات 

�سكال  اللفظي̀`````ة وال�ستعان̀`````ة بالر�س̀`````وم والأ

ح�ساء  اإ�ساف̀`````ة اإ¤ التبويب والتق�سي̀`````م والإ

يéاز والنزعة العقلية.  والإ

وقدم الدكت̀`````ور اأحمد �سي̀`````خ ال�öوجية 

مداخل̀`````ة بعن̀`````وان الكتاÜ املرج̀`````ع واملوؤل∞ 

واملرتجم –دç فيها عن فوائد نقل املعرفة 

بالرتجمة التي تتمثل يف ح�سول املرتجم على 
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دراية جي̀`````دة بامل�سطلحات العلمية و–�سني 

معرفته وقدرت̀`````ه على الكتابة باللغة العربية 

واإتقانه له̀`````ا اإ�سافة اإ¤ قدرته على التعامل 

جنبية ما ميكنه من  مع اللغت̀`````ني العربية والأ

امتÓ∑ القدرة على ا�ستخدام اللغة العربية 

باأ�سلوÜ علمي مي�ö وراأى اأن �سبب افتقارنا 

للغة علمية جيدة يعود اإ¤ قلة املمار�سة ولي�س 

لقدرة اللغة العربية. 

كما ق̀`````دم الدكتور قا�سم �س̀`````ارة مداخلة 

بعنوان الكتابة العلمية يف املنظمات الدولية 

بداأها بتعري∞ للكتابة العلمية لفâ فيها اإ¤ 

اأن القائمني على الكتابة العلمية للمنظمات 

ملام باللغات  الدولية يت�سمون بالÓ`````̀Wع والإ

أنهم يتوخون  خرى اأكرث من ن�سيب Zريهم وا الأ

الدقة امل�سوبة باحل̀`````ذر للتعبري عن املفاهيم 

امل�ستé̀`````دة, واأو�سí اأن الكتاب̀`````ة العلمية يف 

املنظمات الدولية هي عمل جماعي Pو Wابع 

موؤ�س�سي يخ†س̀`````ع ملقايي�س دولي̀`````ة ويتطلب 

اتخ̀`````اP خط̀`````وات اإداري̀`````ة وتقني̀`````ة متكاملة 

ولوية املطلقة  يحظى فيه �سمان اجلودة بالأ

 Üويخ†س̀`````ع للتقييم الدائ̀`````م ويحر�س الكتا

العلمي̀`````ون فيه على ال�ستف̀`````ادة ‡ا يتéمع 

فيه من معارف وم�سادر لغوية متéددة من 

�ساليب  أج̀`````ل املحافظة على الت�س̀`````اق يف الأ ا

 çاللغوية ويف امل�سطلحات م�ستخدمني اأحد

م̀`````ا انتهâ اإليه التقنيات يف احلو�سبة واإدارة 

املعلومات ويحتل التوثي≤ فيه مكانة رفيعة. 

وقّدمâ �سمن فعالي̀`````ات املوؤ“ر Wائفة 

Zني̀`````ة من املداخÓت تناول̀`````â و�سائل تنمية 

الكتابة العلمية باللغة العربية, و�سبل تطبي≤ 

املعايري العاملي̀`````ة على التقاري̀`````ر املعلوماتية 

باللغة العربية وتنمية الكتابة العلمية باللغة 

العربية لط̀`````ÜÓ الهند�س̀`````ة اإ�سافة اإ¤ دور 

التعريب يف الكتابة العلمي̀`````ة باللغة العربية 

ودور الرتجم̀`````ة يف الكتاب̀`````ة العلمي̀`````ة باللغة 

أ�س̀`````ارت الدكت̀`````ورة Zيداء  ا  åالعربي̀`````ة, حي

الربداوي اإ¤ اأن العلوم الهند�سية éÃالتها 

املختلفة املعماري̀`````ة وامليكانيكية والكهربائية 

نها عماد  من العل̀`````وم الهامة يف املéتم̀`````ع لأ

هذه الثورة التقنية ومن اأكرث العلوم احلديثة 

أ�سارت الدكتورة اأميمة  تاأثريا وتاأثرا بها, كما ا

الدكا∑ اإ¤ “يز الهند�س̀`````ة بتطور تقنياتها 

Bليات  ال�öيع وب̀`````روز م�سطلحات وWرائ≤ وا

حديثة تتطل̀`````ب من املهند�̀`````س مواكبتها من 

جه̀`````ة ومواكبة دخول مف̀`````ردات تخ�سها من 

 Üالدكتور اأحمد مطلو çجهة اأخرى, و–د

حول دور التعريب يف الكتابة العلمية باللغة 

العربية مو�سحاk اأن التعريب يقوم على ثÓثة 

اأمور لبد منه̀`````ا يف الكتابة العلمية وZريها 

وهي امل�سطلحات والرتجمة والتاألي∞, وراأى 

الدكتور زهري اإبراهيم اأن امل�سكلة التي تواجه 

اأقط̀`````ار الوẀ`````ن العربي ه̀`````ي التخوف من 
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أو التعريب يف ‹ال الكتابة العلمية  الرتجمة ا

عن̀`````د تعليم العل̀`````وم الطبيعي̀`````ة والدرا�سات 

التéريبية يف اجلامع̀`````ات بحéة اأن التعليم 

بالعربي̀`````ة يحرم املتخرê م̀`````ن متابعة الركب 

ن العتماد على  العلمي املتط̀`````ور ب�öعة ولأ

(1)
املراجع العربية اأمر Zري مي�سور.

 :»°ù«∏à∏d A»°†e ¬Lh

تقدي̀`````راk ل̀`````دوره واإ�سهامات̀`````ه الفكري̀`````ة 

والثقافي̀`````ة نظ̀`````م ‹م̀`````ع اللغ̀`````ة العربي̀`````ة 

Bثار  باجلماهريية الليبية ن̀`````دوة حول حياة وا

ديب الليبي الراحل خليفة حممد  امل̀`````وؤرñ والأ

 zالتلي�س̀`````ي بعن̀`````وان }التلي�س̀`````ي يف الذاك̀`````رة

دباء واملفكرين  وPلك Ã�ساركة عدد م̀`````ن الأ

واملثقفني والباحث̀`````ني من flتل∞ اجلامعات 

 kلها قرابة 14 بحثاÓالليبية, الذين قدموا خ

ديب الراحل  تتناول �سرية ومواق∞ وحياة الأ

خليفة حممد التلي�سي.

وا�سته̀`````ل اأعمال الن̀`````دوة نائب اأمني عام 

‹م̀`````ع اللغة العربي̀`````ة بورقة بحثي̀`````ة بليبيا 

بعنوان }التلي�سي مرتجماzk, تناول بها درا�سات 

 Üد نتاê و�سري بع†̀`````س اأعÓم الأ التلي�س̀`````ي لإ

يطاليني.. مبين̀`````ة اإبداعه يف هذا املéال  الإ

يطا›  ألي̀`````∞ قامو�سيه الإ وال̀`````ذي “ثل يف تا

يطا›.  العربي- والعربي الإ

وقدمâ بعد Pلك الورقة البحثية الثانية 

بعن̀`````وان }التلي�سي موؤرخ̀`````اzk, ور�سدت هذه 

أولية, بداي̀`````ات تطور  الورق̀`````ة يف مقارب̀`````ة ا

 ö�التدوين التاريخي يف املكتبة الليبية اإ¤ ع

أ�سارت الورقة اإ¤  الدكتور خليفة التلي�سي, وا

أبناء جيله يف  مكان̀`````ة التلي�سي كمثق∞ ب̀`````ني ا

القرن الع�öين, واإ¤ مدونته التاريخية التي 

�سم̀`````â 15 كتاباk ر�س̀`````دت التاريخ الو�سي§ 

واحلدي̀`````å املعا�̀`````ö, وجمعه ب̀`````ني التاألي∞ 

والرتجمة.

 â– وجاءت الورق̀`````ة البحثي̀`````ة الثالثة

 Üد عن̀`````وان }التلي�سي الوج̀`````ه امل†سيء يف الأ

العربي الليبيÃ ,zثاب̀`````ة �سهادة حول مكانة 

اأدÜ الدكت̀`````ور }التلي�س̀`````يz, وم̀`````ا قدمه من 

أثر كبري يف امل�سهد الثقايف  اإ�سهامات كان لها ا

الليبي خا�س̀`````ة ويف الوẀ`````ن العربي ب�سفة 

عامة, وقالâ الورقة }اإن اجلهود التي بذلها 

دبي كافية  التلي�س̀`````ي يف مي̀`````دان البح̀`````å الأ

للدلل̀`````ة على جدي̀`````ة �ساحبه̀`````ا و“كنه من 

تنوير بع†س الق†سايا املهمة وارتياد ‹التها 

البكرz, واأ�ساف̀`````â اأن الباحå التلي�س عمل 

بداأÜ للك�س∞ عن جوانب خفية يف تاريخنا, 

واأن جهوده يف هذا املéال �ستظل على الدوام 

مقرونة بحاجة ملح̀`````ة اإ¤ �öورة الهتمام 

بكل جوانب تاريخنا الوWني.

و–â عنوان }مÓم̀`````í اخل�سو�سية يف 

�سخ�سي̀`````ة التلي�سي الثقافي̀`````ةz كانâ الورقة 

البحثي̀`````ة الرابع̀`````ة, وعّرف̀`````â ه̀`````ذه الورقة 
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القلي�س̀`````ي باأنه اأحد اأقط̀`````اÜ الثقافة الليبية 

املتين̀`````ة, وُعمده̀`````ا الر�سين̀`````ة, وه̀`````و اأحد 

 Üلها العرÓالت̀`````ي راأى خ Üب̀`````وا اأرح̀`````ب الأ

والغرÜ حقيقة ليبيا وعلو م�ستواها الثقايف 

بداعي, وحول املÓم̀`````í وال�سفات التي  والإ

Zلف̀`````â �سخ�سيته الثقافية, اأو�سحâ الورقة 

اأن الدكتور التلي�سي كان يت�س∞ بالع�سامية, 

 âوالنزوع النق̀`````دي, واملو�سوعية, التي �سنع

أدبائها  أديباk يُع̀`````د مفخ̀`````رة لليبي̀`````ا وا من̀`````ه ا

وعلمائها ومثقفيها.

خرى التي  وراق البحثية الأ وتناول̀`````â الأ

قّدمâ خÓل هذه الندوة نتاجات واإبداعات 

ديب الراحل, واإ�سهاماته اللغوية, ونتاجاته  الأ

التاريخية, ومنه̀`````ا كتابه }املوؤ�öات الدللية 

يف معéم مع̀`````ار∑ اجلهاد يف ليبيا }1911-

.zz1932

وحول اإبداع̀`````ات التلي�سي ال�سعرية, قّدم 

اأحد الباحث̀`````ني امل�ساركني يف الندوة, الورقة 

 ,zالبحثية الثالثة, بعن̀`````وان }التلي�سي �ساعرا

أك̀`````دت هذه الورقة اأن “يز ديوان التلي�سي  وا

أنه  Xهر بخ�سائ�س لغوية وبZÓية رمزية, وا

 åكان �ساح̀`````ب ر�سالة �سعري̀`````ة هادفة, حي

تغنى بحب الوẀ`````ن معرباk عن Pاته وŒربته 

بداعي̀`````ة ال�سادقة, واأ�سافâ باأنه ا�ستطاع  الإ

أ�سلوبه  اأن يبني لنف�سه ثقافة وا�سعة, فيت�سم ا

ال�سع̀`````ري بالر�سانة واجلزالة, وPلك ما كان 

دبني العربي  انعكا�ساW kبيعيا لقراءاته يف الأ

(2)
�سالة واملعا�öة. والغربي, ليéمع بني الأ

 :áKGó◊G äÉ«é«JGÎ°SGh áØ°ù∏ØdG

أق̀`````ام مركز ال�سحاف̀`````ة العاملية يف مقّر  ا

وكالة الت�سال اخلارجي بالعا�سمة التون�سية 

 Üندوة حول الفل�سفة والتنّوع الثقايف والتقار

بني الثقافات, وPلك يف اإWار فعاليات اليوم 

العامل̀`````ي للفل�سفة Ãدينة العل̀`````وم يف تون�س 

باإ�öاف وزارة التعليم العا› والبحå العلمي 

ووزارة الرتبي̀`````ة والتعلي̀`````م ووزارة الثقاف̀`````ة 

.çواملحافظة على الرتا

وقد ا�ستهل الدكتور فتحي الرتيكي رئي�س 

كر�س̀`````ي اليون�سكو للفل�سف̀`````ة بéامعة تون�س 

الن̀`````دوة وا�سع̀`````ا اإياها يف اإWاره̀`````ا ومنّوها 

بéهود كّل امل�ساهمني يف هذا احلدç الفكري 

أ�سا�س  والعلمي الذي اعتربه الرتيكي هاما على ا

أننا }يف العا⁄ العرب̀`````ي يف حاجة اإ¤ تطوير  ا

الفكر الفل�سفيz, م�سيداÃ kكانة تون�س على 

امل�ستوى العاملي يف ‹ال البحوç الفل�سفية.

وقد ّ” اختيار تون�س لع̀`````دة اعتبارات, لعل 

يفاء بالتزاماتها  اأهمها حر�س تون�س على الإ

وانخراWه̀`````ا يف توجهات املéتم̀`````ع الدو›, 

واعتباره̀`````ا من الدول العربي̀`````ة القليلة التي 

تعري اهتماماk كبرياk لتدري�س الفل�سفة }الثانوي 

.zواجلامعي

وق̀`````د قّدم الدكت̀`````ور الرتيك̀`````ي ملحة عن 
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X̀`````روف ن�س̀`````اأة ه̀`````ذا الهي̀`````كل املنبث≤ عن 

أ�سار اإ¤ اجلهود  �سا�س, حيå ا }اليون�سكوz بالأ

 Üم ونب̀`````ذ احلروÓال�س ö`````̀�ال�ساعي̀`````ة اإ¤ ن

توا�سل̀`````â على مدى خم�س̀`````ني �سنة اأي منذ 

اإن�س̀`````اء منظمة الأ· املتحدة �سنة 1945 اإ¤ 

�سنة 1995 عندما ّ” اعتماد اإعÓن باري�س- 

Ã�ساركة خم�سني فيل�سوفا من flتل∞ اأنحاء 

دول العا⁄- والذي تتلخ�س مبادئه يف النقاط 

التالية:

1- الفل�سف̀`````ة يف مواجه̀`````ة امل�س̀`````كÓت 

.Üالعاملية وتعزيز التعاون بني ال�سعو

ب̀`````كّل ‹الته̀`````ا  الفل�سف̀`````ة  تعلي̀`````م   -2

أ التكافوؤ  ن�ساني̀`````ة وتر�سيخ مب̀`````دا }العل̀`````وم الإ

 .zالجتماعي

3- تو�سيع نط̀`````اق التدري�س والتوّجه اإ¤ 

ت�öيك ال�سباÜ يف هذه التوّجهات الفكرية.

وق̀`````د اأكد الدكتور فتح̀`````ي الرتيكي على 

ا�ستع̀`````داد كر�سي الفل�سف̀`````ة للم�ساركة يف كل 

الربامè وعل̀`````ى مواجهته للهéم̀`````ة ال�ö�سة 

�س̀`````Óم ‡ا خل≤ نوعا  الت̀`````ي اأWلقâ على الإ

من الت�سادم ب̀`````ني احل†سارات يف Xل حالة 

مفزعة يعي�سها العا⁄ اليوم على كل امل�ستويات 

خ�سو�س̀`````ا تنامي العن�öية حتى و�سلâ اإ¤ 

أنها اأ�سبح̀`````â �سيا�س̀`````ة دول. ويرى  درج̀`````ة ا

الدكت̀`````ور الرتيكي اأن احل̀`````ّل يكمن يف الفكر 

مور ثّم  ولي�̀`````س يف ال�سي∞ واأن يتّم –ديد الأ

مرا�س ثم  التو�سي̀`````í فالنقد مع ت�سخي�س الأ

التنظري.

الرته̀`````وين  الباحث̀`````ة فاWم̀`````ة  أك̀`````دت  وا

على دعم كر�س̀`````ي الفل�سفة للح̀`````وار وتعليم 

الŒاهات الفل�سفية لبن̀`````اء الفكر امل�ستقّل, 

�سيوي  Bم�سرية اإ¤ موؤ“ر احل̀`````وار العربي ال

ب�س̀`````اأن الفل�سفة والذي �سيعق̀`````د يف مار�س/

PBار 2011 املقب̀`````ل, واعتربت اأن من اأهداف  ا

تنظيم مثل ه̀`````ذه احل̀`````وارات تطوير الفكر 

الفل�سف̀`````ي التنويري داخ̀`````ل الوWن العربي, 

وهي حماولة يف البح̀`````å يف ق†سايا فل�سفية 

�سائك̀`````ة وعÓقته̀`````ا بالفكر, لذل̀`````ك تعّددت 

 Üات يف كّل من املغرö`````̀�اللق̀`````اءات واملحا

واجلزائر وم�ö وب̀`````ريوت وتهدف جميعها 

 Pاإ¤ –ري̀`````ك ال�ساحة الفكري̀`````ة العربية, اإ

يéب على الفكر العربي الفل�سفي اأن ي�ساير 

الفك̀`````ر العاملي ويوجد مع̀`````ه جنبا اإ¤ جنب, 

أ�سارت الرتهوين اإ¤ اأن كر�سي الفل�سفة قد  وا

ن بالتعامل مع دور  Bاأ�سدر 8 كتب اإ¤ حّد ال

ن�ö عاملية �سهرية وبلغات flتلفة كالفرن�سية 

‚ليزية. ملانية والإ والأ

ويف اإẀ`````ار فعالي̀`````ات هذه الن̀`````دوة قّدم 

الباح̀`````å اجلزائ̀`````ري عم̀`````ر اأزراê مداخلة 

أث̀`````ري الكلونيالية على  قّيمة ترك̀`````زت حول تا

ت�سكيل نقد ليوت̀`````ار وداريدا وفوكو للحداثة 

(3)
الغربية.
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 ‘  åëÑJ  çGÎ```̀dGh  áaÉ≤ã∏d  »ÑX  ƒ``̀HCG

:á«Hô©dG ±ƒ«°ùdG ïjQÉJ

أ�س̀`````درت دار الكت̀`````ب الوWنية يف هيÄة  ا

أب̀`````و Xبي للثقاف̀`````ة والرتاç كت̀`````اÜ }�سيوف  ا

عربيةz الذي يعر�س تاريخ ال�سيوف ومراحل 

�سناعتها, وPلك يف اإWار ال�سرتاتيéية التي 

Zناء املكتبة العربية ومكتبة  اأWلقتها الهيÄة لإ

ت̀`````راç جزيرة العرÃ ,Ǜ`````ا يعك�س الهتمام 

جداد, واحلر�س على جمع امل�سادر  برتاç الأ

كافة املتعلقة ب̀`````رتاç منطقة اخلليè العربي 

والعا⁄ العربي عموم̀`````اk, اإمياناk منها باأهمية 

هذا الرمز العربي.

ويحكي الكتاÜ �سرية ال�سي∞ الذي احتل 

و¤ يف املéتمع̀`````ات واحل†سارات  املكان̀`````ة الأ

 Üالقدمية, ل�سيما العربية, فهو رفي≤ املحار

 âكان ìÓوخلي̀`````ل الفار�̀`````س واأهم قطع̀`````ة �س

“تلكها اجليو�س يف املا�سي, وهو ما يعطي 

 حلامله الهيبة والحرتام والوقار, وقد تف

�سانعو ال�سيوف منذ القدم بتقنيات �سناعته 

م�سخرين خامات متنوع̀`````ة, على الرZم من 

أنها باتâ منارة يهتدي بها  كونها بدائية Zري ا

�سانعو �سيوف اليوم.

ويو�س̀`````í الكتاÜ كي∞ اأن ال�سي∞ العربي 

ل ي̀`````زال رم̀`````زاk لتاريخ Wويل م̀`````ن ال�سناعة 

الدقيقة, والتقالي̀`````د ال†ساربة بéذورها يف 

�سÓم  اأعماق الثقافة العربية, منذ ما قبل الإ

 Üوحت̀`````ى تاريخها القريب, وه̀`````و عند العر

رم̀`````زاk لل�سهام̀`````ة وال�öف, بل ه̀`````و الرفي≤ 

امل̀`````Óزم يف احل̀`````ل والرتحال, حت̀`````ى اأWلقوا 

أن�سدوا فيه  عليه ما يقارÜ م̀`````ن 300 ا�سم وا

ال�سعر, فقد بل≠ تعلقهم بال�سي∞ حداk جعلهم 

 kيتوارثونه كالكن̀`````وز, ويحيكون حوله ق�س�سا

.kواأ‹ادا

كما يحكي الكت̀`````اÜ اأهمية ال�سي∞ عند 

أثراk تاريخي̀`````اk و–فة فنية  الع̀`````رÜ فهو يعد ا

 âفاتنة, تقتنيها املتاح∞ املتخ�س�سة, ويتهاف

على جمعها الهواة املتحم�سون, الذين يعدون 

 âمثل ملا و�سل ال�سي∞ العربي التé�سي̀`````د الأ

زمنة,  اإليه تقني̀`````ة �سناعة ال�سيوف ع̀`````رب الأ

جلمعه بني الفعالية القتالية والفن.

ويف هذا الكت̀`````اÜ ي�ستطيع القارÇ اإلقاء 

ال†سوء على مكانة ال�سي∞ العربي يف الثقافة 

 âومكث∞ يف الوق ö�تfl دö� والتاريخ عرب

Pات̀`````ه, اإ¤ جانب القيمة الرمزية لل�سي∞ من 

خÓل نظ̀`````رة العرÜ الفل�سفي̀`````ة اإ¤ ال�سي∞ 

كتعبري عن الرZب̀`````ة يف الو�سول اإ¤ الكمال 

عرب ا–̀`````اد الوXيف̀`````ة الوجودي̀`````ة واملظهر 

اخلارجي يف هيÄة ع†سوية واحدة.

 çللثقافة والرتا (بيXاأبو) ةÄويف كلمة لهي

�سدار ج̀`````اء فيها }ال�سي∞ اأ�سل  عن هذا الإ

اأ�سيل يف حياة العربي, ل ميكنه التخلي عنه 

أ�سب̀`````اÜ ا�ستعماله, �ساأنه يف Pلك  واإن زال̀`````â ا
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�س̀`````اأن flتل∞ عنا�ö البيÄة العربية, و⁄ يكن 

ال�سي∞ لدى العربي زينة يتحلى بها يف حله 

 kورمزا Üأداة حر وترحاله فح�سب, ب̀`````ل كان ا

بداع الفني والرباعة  Xهار الإ للعزة و‹الk لإ

يف ال�سن̀`````ع, حتى Z̀`````دا ال�سي̀`````∞ باأق�سامه 

 zربعة }الن�سل, املقب†س, الغمد واحلمائل الأ

(4)
.zبداع والفن العربي ‹الk خ�سباk لÓإ

 :»æWƒdG ójGR ∞ëàe

اأكد ال�سيخ خليفة بن زايد اBل نهيان رئي�س 

 zنيWم̀`````ارات اأن }متح̀`````∞ زايد الو دولة الإ

�سيكون منارة اإ�سعاع تربز روؤية موؤ�س�س الدولة 

الوال̀`````د الراحل ال�سيخ زايد ب̀`````ن �سلطان اBل 

 åنا�سبة اإزاحة امللكة اإليزابيÃ نهيان, وقال

الثانية ملك̀`````ة اململكة املتحدة وال�سيخ حممد 

بن را�سد اBل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

‹ل�س الوزراء حاكم دبي يف ال�ساحة الغربية 

مارات ال�ستار عن الت�سميم  لفن̀`````دق ق�ö الإ

ب`}متح̀`````∞ زايد الوWن̀`````يz املتوقع  اخلا�س 

افتتاحه ع̀`````ام 2014 يف جزيرة ال�سعديات: 

}اإن املتح̀`````∞ يعك�س الفك̀`````ر الثاقب ملوؤ�س�س 

أ�سها  دولة ال–اد واإ‚ازاته العديدة وعلى را

مارات كافة –â راية واحدة  أبناء الإ توحيد ا

وبن̀`````اء دولة قوي̀`````ة ومزده̀`````رة.. ليبقى هذا 

رثنا الثقايف  ال�ìö الوWني ال�سامخ رمزاk لإ

جيال القادمة على  العري≤ و�ساه̀`````داk حياk لÓأ

‚̀`````ازات الكثرية الت̀`````ي –ققâ يف عهد  الإ

ال�سي̀`````خ زايد وحاف̀`````زاk لنا جميع̀`````ا ملوا�سلة 

بن̀`````اء دولتنا الغالية بالنهè والعزمية Pاتهما, 

موؤكداk اأن متح∞ زايد الوWني �سيكون نافذة 

مارات على  اره و�سيوف دولة الإ sيطل منها زو

مارات واإرثه الثقايف ونه†سته  تراç �سعب الإ

والتعليمية  والبيÄية  واملعي�سي̀`````ة  القت�سادية 

.zوال�سحية

 واأو�سí ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي 

على حاكم راأ�س اخليمة اأن  ع†سو املéل�س الأ

املبادرة باإن�ساء }متح̀`````∞ زايد الوWنيz يعّد 

خطوة Zري م�سبوق̀`````ة وفريدة من نوعها واأن 

اله̀`````دف من اإن�سائه يتمثل يف ت�سلي§ ال†سوء 

على اجلوانب املختلفة يف حياة وفكر واأعمال 

ال�سيخ زاي̀`````د بن �سلطان اBل نهيان وا�ستÓéء 

املعاين والقيم الكامنة فيه والتي من واجبنا 

مارات  اأن نوؤرخه̀`````ا يف حياة �سعب دول̀`````ة الإ

ول ال�سيخ زايد  لنحتف̀`````ي Ã�سرية القائ̀`````د الأ

الرمز ال�سامخ والتي ات�سمâ م�سريته بالعديد 

‚̀`````ازات والوقائع التي �ساهمâ ببناء  من الإ

مارات واعتÓء املéد. ورفعة دولة الإ

أك̀`````د ال�سيخ حمد بن حمم̀`````د ال�öقي  وا

على حاك̀`````م الفéرية اأن  ع†س̀`````و املéل�̀`````س الأ

املتح̀`````∞ �سيكون له دور كبري يف اÓWع العا⁄ 

عل̀`````ى حمطات عدي̀`````دة يف حيات̀`````ه ومراحل 

ال–اد من̀`````ذ توليه حكم (اأبوXبي).. مرورا 

و¤  بتاأ�سي�̀`````س ال–̀`````اد وو�سع اللبن̀`````ات الأ
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لتéربة وحدوي̀`````ة ل مثيل لها واأي†سا جهوده 

احلثيث̀`````ة يف مللمة ال�س̀`````∞ اخلليéي وجمع 

مة العربية. �ستات الأ

وبهذه املنا�سبة اأكد ال�سيخ حممد بن زايد 

أبوXب̀`````ي) اأن }متح∞  اBل نهي̀`````ان و› عهد (ا

زاي̀`````د الوWن̀`````يz ّ” ت�سميمه ليوث̀`````≤ تاريخ 

م̀`````ارات ويكون �ساه̀`````دا على قدرة  دول̀`````ة الإ

ال�سعوÜ على –قي̀`````≤ اBمالها وتطلعاتها اإPا 

رادة  م̀`````ا توفرت لها قيادة حكيم̀`````ة لديها الإ

القوي̀`````ة والب�سرية الثاقبة, وق̀`````ال اإن ال�سيخ 

أبا ومعلما  زايد ب̀`````ن �سلطان اBل نهي̀`````ان كان ا

مارات وللعديد من  وقائدا ملهما ل�سع̀`````ب الإ

�سع̀`````وÜ العا⁄ ومن هنا تكمن اأهمية }متح∞ 

زايد الوWني لي�س فق§ كمرجع و�ساهد على 

‚ازات بل ليكون حافزا نحو مزيد  ه̀`````ذه الإ

مارات  م̀`````ن الزدهار والتقدم لي�س ل�سعب الإ

فق§ بل ل�سعوÜ املنطقة والعا⁄, م†سيفاk اإن 

كل رك̀`````ن يف هذا املتح∞ ل ب̀`````د واأن يحمل 

�سف̀`````ات تلك ال�سخ�سية الفذة من قيم ومثل 

ألهمته للب�öي̀`````ة يف اإن�سانيته وت�ساحمه  Ã̀`````ا ا

و�سعة �س̀`````دره ومن اإ‚̀`````ازات اأبهرت العا⁄ 

(5)
.zفتحدى الزمان واملكان يف كافة اأعماله

 :‹hódG ¿ƒ°ûfCG QÉ£e ‘ ‘É≤K õcôe

بهدف تعري∞ امل�سافري̀`````ن بتاريخ كوريا 

اجلنوبية وثقافتها, اأقامâ اجلهات الثقافية 

 kريبياŒ kأن�س̀`````ون الدو› مرك̀`````زا يف مط̀`````ار ا

للثقافة الكورية التقليدية, ي†سم العديد من 

الربامè التثقيفية الت̀`````ي ت�سل§ ال†سوء على 

الفنون والثقافة الكورية اجلنوبية.

واملركز الذي ت�öف عليه موؤ�س�سة كوريا 

لل̀`````رتاç الثقايف يدع̀`````و جمي̀`````ع امل�سافرين 

جانب الذين ينتظرون اإقÓع رحÓتهم اإ¤  الأ

برام̀`````è تعليمية مدته̀`````ا 15 دقيقة ي�سنعون 

خÓلها باأيديهم م�سغ̀`````ولت حرفية تقليدية 

كيا�س  ‹انا مثل املراوì وعلب املéوهرات والأ

 èم, ويق̀`````دم للم�سافرين برامÓ`````̀ق وعلب الأ

جرا�س وحلى  تدريبية حول كيفية �سن̀`````ع الأ

ك�س�سوار با�ستخدام قطع معدنية و�öابات  الإ

ألوان كانâ ت�ستخ̀`````دم ب�سكل كبري يف  ب�ست̀`````ة ا

املا�سي كهدية زفاف.

ويق̀`````وم امل�öف̀`````ون على ور�س̀`````ات العمل 

نكليزية واليابانية وال�سينية  وهم يتقنون الإ

Ã�ساعدة امل�ساركني يف الربامè باإنهاء العمل 

بامل�سغ̀`````ولت يف الوقâ ال̀`````ذي يطلعون فيه 

امل�سار∑ على معلومات مف�سلة حول خلفية 

وتاريخ كل م�سغولة اأو حرفة.

وقالâ اإحدى العامÓت يف املركز وتدعى 

نباء الكويتية (كونا) اإن  › يون≠ جو لوكالة الأ

ن�سطة اليدوية تقام على مدار العام  هذه الأ

مبين̀`````ة اأن ما يرتاوì بني 200 و400 �سخ�س 

يزور املركز.

واإ�ساف̀`````ة اإ¤ الربامè الثقافية يوجد يف 
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املركز م�ìö اإP باإم̀`````كان امل�سافر ال�ستمتاع 

باملو�سيقى الكورية التقليدية ما يéعل زيارة 

املركز لزام̀`````ا للمهتمني بالثقاف̀`````ة الكورية, 

ويقوم املركز كذلك ببيع امل�سغولت اليدوية 

لب�سة. مثل ال�سرياميك والزجاê امللون والأ

اإ¤ جان̀`````ب Pل̀`````ك توجد ملوؤ�س�س̀`````ة كوريا 

للرتاç الثقايف مراكز اأخرى يف املطار تهدف 

اإ¤ تعزي̀`````ز ثقافة كوريا الغنية, وتتناول هذه 

 Pرب̀`````ة الثقافة الكورية التقليدية اإŒ املراكز

باإمكان امل�سافرين التعرف اإ¤ الزي التقليدي 

لعاÜ الكورية القدمية اإ�سافة اإ¤ عرو�س  والأ

تقليدية م�öحية ‹انية, و“كني امل�سافرين 

م̀`````ن م�ساه̀`````دة وتاأمل معر�̀`````س للم�سغولت 

الكورية التقليدية يطل̀`````≤ عليه (بيâ كوريا) 

وتعر�̀`````س فيه ‹موعة م̀`````ن القطع الثقافية 

وم�سغولت تعود اإ¤ تاريخ البلد منذ خم�سة 

(6)
اBلف عام.

 :π«KÉªàdG áMGôLh Êƒµ°ùdôH

يطا› �سيلفيو  تعر�س رئي�س ال̀`````وزراء الإ

برل�سكوين لنتقاد جديد ل�سماحه ملا و�س∞ 

ب`}جراحة Œميليةz عل̀`````ى اثنني من “اثيل 

الرخام الرومانية القدمية يف اإيطاليا, ميثل 

خر اإلهة  Bاأحدهم̀`````ا اإلهة احلب فينو�̀`````س, وال

أم̀`````ر بريلو�سكوين  ا  åالقدمي̀`````ة, حي Üاحلر

با�ستب̀`````دال واإ�سافة اأع†س̀`````اء مقتطعة على 

“ث̀`````ال اإلهة احل̀`````رÜ القدمي̀`````ة, وكذلك يد 

“ث̀`````ال فينو�س, يف حماول̀`````ة انتقدها خرباء 

الفن, واعتربوها اإجراء Zري لئ≤ وخطاأ من 

الناحية اجلمالية. 

أم̀`````ا م̀`````ا اأZ†س̀`````ب حمبي الف̀`````ن هو اأن  وا

هذا الن̀`````وع من }التéميلz, الذي يكل∞ اأكرث 

من73 األ∞ يورو, ت�سب̀`````ب يف اإتÓف العديد 

من التماثيل الروماني̀`````ة واليونانية القدمية 

بدءاk م̀`````ن الق̀`````رن ال�سابع ع�̀`````ö, وقد بات 

مو�سوع التéميل حالياk عادة قدمية, وتعر�س 

برل�سك̀`````وين اإ¤ انتقاد لعدم احرتامه قواعد 

يطالية, والتي تق̀`````وم على عدم  الرتمي̀`````م الإ

عمال الفني̀`````ة القدمية, وعلى  ا�ستكم̀`````ال الأ

أج̀`````زاء اجل�سم التي �ست†ساف  الرZم من اأن ا

أ�سار  زالةz, فاإن اأحد النقاد الفنيني ا }قابلة لÓإ

يطاليني, والذين تدفع لهم  اإ¤ اأن املر‡ني الإ

عمال الفنية القدمية يف  احلكومة لرتميم الأ

ال�سني, يعلمون ال�سينيني عدم اإخفاء الفرق 

بني القدمي واجلديد يف التماثيل. 

ي�س̀`````ار اإ¤ اأن هذين التمثالني وجدا منذ 

قراب̀`````ة املÄة عام, ويعر�س̀`````ان يف مقر اإقامة 

 kبالتمثالني �سابقا ß`````̀برل�سك̀`````وين, وقد احتف

يف متح∞ روم̀`````ا, وكان قد اأمر بريلو�سكوين 

بتخفي†س̀`````ات هائل̀`````ة اإ¤ اأكرث م̀`````ن 40% يف 

ميزانية اإيطاليا للفنون اجلميلة للعام املقبل 

كéزء من برنامè التق�س∞.

عÓم  Bخ̀`````ر Pكرت و�سائل الإ على �سعيد ا
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 â– kمار�سيلي̀`````و اأ�سدرت كتابا ö`````̀�اأن دار ن

عن̀`````وان }امللك ي†سح̀`````ك, كل الن̀`````كات التي 

رواها برلو�سكوينz للموؤل∞ ال�ساÜ �سيموين 

باريلÓري.

وير�سد الكت̀`````اÜ ويحلل كل النكات التي 

يطالي̀`````ة �سيلفيو  رواها رئي�̀`````س احلكومة الإ

برلو�سك̀`````وين وكي̀`````∞ يوXفه̀`````ا �سيا�سياk, كما 

�ساليب برلو�سكوين  يقدم –ليkÓ مف�س̀`````kÓ لأ

يف التوا�سل ال�ساخر, وم̀`````دى انعكا�س Pلك 

عل̀`````ى احلي̀`````اة ال�سيا�سي̀`````ة, حي̀`````å ي�ستخدم 

أداء  �سلوÜ �سÓحا �س̀`````د املعار�سة وا ه̀`````ذا الأ

احلكومة.

يذك̀`````ر اأن برلو�سكوين اأWل̀`````≤ نكات عدة 

وتعليق̀`````ات �ساخ̀`````رة يف مواق̀`````∞ ومنا�سبات 

أثارت جدلk كبرياk, مثل و�سفه الرئي�س  flتلفة ا

أوبام̀`````ا عق̀`````ب انتخابه  مريك̀`````ي ب̀`````ارا∑ ا الأ

�سمر الو�سي̀`````م ونكاته عن اليهود  بال�ساÜ الأ

يطا›, وح�س̀`````ب –ليل املوؤل∞  والي�س̀`````ار الإ

فاإن برلو�سكوين ي�ستخ̀`````دم النكات كنوع من 

احلماي̀`````ة �سد النق̀`````د, وي†سي̀`````∞ اإنه يéيد 

ا�ستخدام النكتة للتورية, ليقول علناk ما يعنيه 

 (7)
من دون احلاجة اإ¤ –مل العواقب.

 Iõ`̀FÉ`̀é`̀H Rƒ``̀Ø``̀J »``̀Jƒ``̀JÉ``̀e á``̀«``̀fÉ``̀Ñ``̀°``̀S E’G

 :¢ù«àfÉaöS

أنا ماريا ماتوتي  �سبانية ا فازت الروائية الإ

أ�سمى جائزة  بéائزة �öفانتي�س التي تع̀`````د ا

�سبانية. أدبية للناWقني باللغة الإ ا

أة  �سبانية ثال̀`````å امرا وتُع̀`````د الروائي̀`````ة الإ

تف̀`````وز باجلائزة, وقالâ الروائي̀`````ة التي تبل≠ 

 zاية ال�سعادةZ من العم̀`````ر 85 عاما اإنها }يف

لفوزها باجلائزة التي تبل≠ قيمتها 125 األ∞ 

يورو.

وتُع̀`````د ماتوت̀`````ي واحدة من ب̀`````ني اأح�سن 

هلية  �سبان مل̀`````ا بعد احل̀`````رÜ الأ دب̀`````اء الأ الأ

�سباني̀`````ة التي ت�سكل حمور معظم اأعمالها,  الإ

وهي كذلك ثالå امراأة –�سل على اجلائزة 

ديبة  منذ اإن�سائها عام, 1975. حيå كانâ الأ

�سبانية ماريا �سامربانو اأول من فاز بها من  الإ

الن�س̀`````اء عام 1988, وبعد Pلك باأربع �سنوات 

ديبة الكوبية دول�سي ماريا لوينا�س  ح�سلâ الأ

دبي. على هذا التتويè الأ

وقال̀`````â ماتوتي خ̀`````Óل موؤ“ر �سحايف: 

أنها اإPا ⁄ تكن اعرتافا بقيمة اأعما›,  }اأعترب ا

ق̀`````ل اعرتاف باملéهود والتفاين  فهي على الأ

.zيلة حياتيW الذي بذلته للكتابة

باأ�سلوبها  �سبانية  الإ الروائي̀`````ة  وا�ستهرت 

ال�ساعري كما تعال̀`````è رواياتها عا⁄ الطفولة 

واملراهق̀`````ة, كم̀`````ا ا�ستهرت كذل̀`````ك بكتابتها 

Wف̀`````ال وللفتيان. وم̀`````ن رواياتها يف هذا  لÓأ

Zبياء, والق�سة احلقيقية  Wفال الأ املéال: الأ

مرية النائمة.  لÓأ

 âأه̀`````م رواياتها الت̀`````ي حظي ومن ب̀`````ني ا

ب�سعبي̀`````ة كبرية وترجم̀`````â اإ¤ 23 لغة تُذكر 
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 ,Óل هابي̀`````ل واجلنود يبك̀`````ون ليBروايت̀`````ي ا

 Üري اإبان احلرŒ واملكي̀`````دة, وكل اأحداثها

�سباني̀`````ة مل̀`````ا بني عام̀`````ي 1936  هلي̀`````ة الإ الأ

و1939.

وق̀`````ال ماري̀`````و بارZا�̀`````س يو�س̀`````ا الفائز 

Pاعة  بéائزة نوبل لهذه ال�سنة يف ت�öيí لÓإ

�سبانية: }اإنها ت�ستح≤ الفوز بهذه  العمومية الإ

 âاجلائزة من̀`````ذ مدة, ولك̀`````ن اأن تكون منح

 ,zي∞ متاأخرة اأف†سل من ل �سيءö�ه̀`````ذا الت

دي̀`````ب البريويف الفائ̀`````ز بéائزة  أ�س̀`````اف الأ وا

أنا متاأكد اأن  �öفانتي�̀`````س عام 1994 قائkÓ: }ا

الكث̀`````ري من القراء عرب الع̀`````ا⁄ �سي�öون لهذا 

(8)
.zرتö� النباأ كما

 É`̀KÉ`̀LG OÓ``̀«``̀e ≈`̀∏`̀Y kÉ``̀eÉ``̀Y 120 Qhô````̀e

 :»à°ùjôc

و�ساط الثقافي̀`````ة وال�سعبية  احتفل̀`````â الأ

الربيطانية Ãرور مÄ̀`````ة وع�öين عاما على 

 zولدة الكاتب̀`````ة الربيطاني̀`````ة }اجاثا كري�ستي

التي ما تزال رواياتها البولي�سية عن اجلرمية 

كرث مبيعاk يف العا⁄. ألغازها من بني الأ وا

وق̀`````ال القائم̀`````ون على تنظي̀`````م معر�س 

اأعم̀`````ال اجاث̀`````ا كري�ستي يف مب̀`````اين موؤ�س�سة 

أو  ال�سينم̀`````ا الربيطانية يف لن̀`````دن: اإن كتاباk ا

�öيطاk م�س̀`````وراk اأو مواد لها عÓقة بالكاتبة 

أو اأعماله̀`````ا تباع يف كل ثماين ثوان يف مكان  ا

ما يف العا⁄.

وقد اختارت موؤ�س�سة ال�سينما الربيطانية 

الحتف̀`````اء بالذك̀`````رى املÄ̀`````ة والع�öين مليÓد 

الكاتب̀`````ة بطريق̀`````ة مبتك̀`````رة فقام̀`````â بنقل 

مقطورة من قطار }الورينâ اك�سرب�سz قطار 

ال�öق ال�öيع اإ¤ باحة ‹اورة ملركز عرو�س 

ال�سينم̀`````ا, وفتحâ املوؤ�س�س̀`````ة بابه للمهتمني 

للتéوال يف اأروقته وتلم�س جدرانه اخل�سبية 

واجللو�̀`````س على مقاعده الفاخرة اBملة يف اأن 

“كنهم هذه التéربة من حماكاة احلقبة التي 

عا�ستها الكاتبة خا�سة واإنها كانâ ت�ستخدم 

القطار يف ترحالها واخت̀`````ارت ا�سم القطار 

أه̀`````م رواياتها }جرمية  عنوان̀`````ا لواحدة من ا

يف قط̀`````ار ال�öق ال�öيعz, حيå نقلö� âكة 

اورينâ اك�سرب�س مقط̀`````ورة }زيناz وهو ا�سم 

 çندي̀`````ة اإ¤ منطقة }�ساوÓحمارب̀`````ة ا�سكوت

نه̀`````ا تتميز Ãعاملها  بان̀`````كz يف و�س§ لندن لأ

�سلية, وقد بنيâ املقطورة يف عام 1929  الأ

م̀`````ن الق̀`````رن املا�سي اأي خ̀`````Óل الفرتة التي 

قامâ اZاثا كري�ست̀`````ي برحÓتها يف القطار 

ون�öت عقبه̀`````ا روايتها ال�سهرية }جرمية يف 

قطار ال�̀`````öق ال�öيعz وقامâ كربى �öكات 

ال�سينما العاملية باإنت̀`````اê اأكرث من فيلم �سور 

معظمها يف القطار. 

يذكر اأن كري�ستي ح̀`````ازت �سهرة عاملية, 

وجذب̀`````â اهتمام مÓيني الق̀`````راء من جميع 

الثقافات واللغات, وقد ن�öت ثمانني رواية 
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أثبت̀`````â فيها اأن القدرة عل̀`````ى فهم اجلرمية  ا

ومرتكبيه̀`````ا ل يعن̀`````ي اإعéاباk به̀`````ا بل تعني 

اأن عق̀`````ول الب�ö يف حال̀`````ة تاأهب دائم حلل 
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و¤ اأن النظر اإ¤ الطبيعة يف ‹موعها الكلي كموجود  قد يبدو للوهلة الأ

مادي وما ينتè عن Pلك من حركة لها ت�ستتبع بال†öورة جملة من التغريات, 

ي�ستدع̀`````ي منا الوقوف على ماهية هذا الوج̀`````ود يف حراكه و�سكونه. ولرÃا 

أي†س̀`````اk ي�ستدعي منا درا�سة الطبيعة يف مكونات تواجدها وعÓئقها يف توازن  ا

ن�سب̀`````ي �سحي̀`````í, وماPا يعني وجود اخلل̀`````ل يف هذا الت̀`````وازن? ماهية الن�سبة 

❁

ò
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والن�سبي̀`````ة يف الوج̀`````ود الطبيع̀`````اين. ج̀`````دل 

العÓق̀`````ة بني مكون̀`````ات الوج̀`````ود الطبيعاين 

والعÓقة بينهم̀`````ا?. هذا مايح̀`````اول املوؤل∞ 

جابة عليه. الكتاâ– Ü عنوان: }الن�سبة  الإ

 .zكمال القنطار{ åملوؤلفه الباح zيف الطبيعة

الكتاÜ �س̀`````ادر ع̀`````ن وزارة الثقافة بدم�س≤ 

للعام 2010. يقع الكتاÜ يف /300/ �سفحة 

من القطع الكبري. نقدم عر�ساk له Ãا يت�س≤ 

.Üواملعطيات املعرفية للكتا

❁				❁				❁

.AÉæÑdG ä’É≤°S :∫h C’G π°üØdG

يقاع الن�سبي ÓXله على الوجود  يب�س§ الإ

الك̀`````وين كله, Ãا جهر من اإيقاعات املéرات 

اجلليل̀`````ة يف الف†ساء ال�سحي̀`````≤, تتناZم فيه 

الن�سب املوقعة, فتنظم البنى املادية, وت†سب§ 

حركاته̀`````ا. وتت�سدر �سفح̀`````ات Pلك ال�سفر 

عداد, دعيâ: ثوابâ الطبيعة  ‹موعة من الأ

ن, اأي تبدل ملمو�س  Bحتى ال ,ßالرئي�سة, ⁄ يلح

يف قيمها, وهي تختزل اإيقاعات ن�سبية Pات 

�ساأن خطري يف املنظومة الكونية. تاأتي �öعة 

ال†سوء يف مقدمة تلك املéموعة, وهي “ثل 

الن�سبة الثابتة بني امل�سافة التي يقطعها �سعاع 

�سوئي يف اخل̀`````Óء, والزمن الذي ت�ستغرقه. 

ويتبعها ثابâ الثقالة وهو املعرب عن التنا�سب 

الطردي بني قوة التéاÜP الثقا› جل�سمني 

ماديني, وكتلتيهم̀`````ا, والتنا�سب العك�سي بني 

تلك الق̀`````وة ومربع امل�سافة ب̀`````ني اجل�سمني. 

ويغو�̀`````س ثابâ بÓنك يف عم≤ عا⁄ ال�سغائر 

الذي يحكمه ميكانيك الكم, كا�سفاk عن ثبات 

الن�سبة بني تردد املوجة ال†سوئية وWاقة الكم 

 êبولت�سمان فيخر âاملرتبطة باملوجة. اأما ثاب

اإيقاع الن�سبة م̀`````ن عا⁄ اجل�سيمات الدقيقة, 

لينقذه م̀`````ن �سبهات الرتي̀`````اÜ, ويوXفه يف 

ر�سد التنا�سب̀`````ات بني درجة احلرارة وحéم 

الغاز املثا› و�سغطه, يف حني يف�سí العدد 

(1836) عن الن�سبة الثابتة بني كتلة الربوتون 

لكرتون, يتبعه ثابت̀`````ان اBخران هما: كتلة  والإ

 âلكرتون و�سحنته. اإن هذه الثواب ال�سكون لÓإ

تقوم بدور �سق̀`````الت البناء التي تقام حولها 

نظريات الفيزياء و–̀`````دد بنية الكون الذي 

نعي�س فيه. ونح̀`````ن ن�سادفها حيثما اŒهنا 

 kيف مناحي عل̀`````وم الطبيع̀`````ة. اإل اأن هاج�سا

يعر�̀`````س لبع†س فيزيائي الع�ö: ما �ö هذه 

ثر اإ¤  الثواب̀`````â? وقد يف†سي تتبع Pل̀`````ك الأ

اأفكار وت�سورات تفوق م̀`````ا ين�سéه اخليال. 

أب̀`````رز النظريات التي تق̀`````دم نف�سها اليوم,  فا

وتار الفائقة.  كاأ�سا�س لذلك, هو نظري̀`````ة الأ
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بعاد, ل  أك̀`````رب من الأ لتزع̀`````م اأن للكون عدداk ا

 .kبعدا ö�يق̀`````ل عن �سبعة, وقد يبل̀`````≠ اأحد ع

�سافية عن احلوا�س  بع̀`````اد الإ وقد خفيâ الأ

ل�سبب ما. وي�ستدعي الغريب, فتقول نظرية 

�سا�س  وتار باأن ما ندعوه بثوابâ الطبيعة الأ الأ

أ�سا�سية حق̀`````ة, اأي اأن  قد لتك̀`````ون ثواب̀`````â ا

 âلي�س ,âيقاعات التي “ثلها هذه الثواب الإ

ولي̀`````دة خ�سائ�س جوهري̀`````ة يف بنية الوجود 

الكوين, واإ‰ا نتâé عن WارÇ ع�سوائي يف 

 ìسياق ال�سريورة التي ول̀`````دت الكون, وتقرت�

كرثة من العوا⁄ املتباينة. ولكل من هذه العوا⁄ 

منظوم̀`````ة م̀`````ن القوانني تت�س≤ فيم̀`````ا بينها, 

وتختل∞ بني ع̀`````ا⁄ واBخر, ت�سبí يف ف†ساء ل 

نهاية له. لقد عك�سâ الثوابâ, يف معظمها, 

 Ïيقاعية لقوانني الطبيعة. و⁄ يف بعاد الإ الأ

جدل الت†ساد الفنون الب�öية فح�سب. واإ‰ا 

أي†ساk, فرتجم جماليات  أثار flيل̀`````ة ال�ساعر ا ا

Pلك اجلدل اإ¤ لغ̀`````ة الل�سان, فيقول (كعب 

بن جبيل):

 á∏«d  ô¡°ûdG  Ö°ù–  ô¡°T  ∞°üf  äƒ`̀K

Qƒ```̀MCG ±ô``̀£``̀dG »`̀LÉ`̀°`̀S k’Gõ`````Z »``̀ZÉ``̀f

أم̀`````ا (Pو الرمة) فيق̀`````وم برتكيب ن�سبتني  ا

ên يف اإيق̀`````اع واحد, ثم  nوالرب èاثنت̀`````ني: الدع

 :kÓيق∞ متاأم

êô``̀H  ‘  AGô```Ø```°```U  ,è``````̀YO  ‘  AÓ```̀ë```̀c

Ö```̀gP É```̀¡```̀HÉ```̀°```̀T ó`````̀b á```̀°```̀†```̀a É````̀¡````̀fCÉ````̀c

راء  Bلك? يقلب الP ا يقول الفكر يفPوم̀`````ا

فيخرê منها حائ̀`````راk كما دخل. ولكم اأ�سنته 

مثنوية (اخلري وال�ö) فÓ تنفع هذه الق�سمة 

يف ت�سك̀`````ني هواج�سه, فيف̀`````يء اإ¤ التوحيد 

 ö�ويخف†س ال ,kواح̀`````دا kلريف̀`````ع اخلري اإله̀`````ا

جابة من هذا الت�ساوؤل,  أياk كانâ الإ �سيطاناk. وا

أو اZناء, ملفهوم الثقالة, لن  ف̀`````اإن اأي تعديل, ا

 ,kيقاع ال̀`````ذي تتاأثر وفق̀`````ه, ثقاليا يخم̀`````د الإ

أ�سكال امل̀`````ادة والطاق̀`````ة, وتن�سÅ منظومات  ا

بالغة الت�ساق والن†سباط, حمكومة بقانون 

التéاÜP الثقا›.

❁				❁				❁



á©«Ñ£dG ‘ áÑ°ùædG

3762011  •ÉÑ`````````````°T    569  Oó`````````````````````©dG569  Oó`````````````````````©dG569

.Oó©dG ÜÉMQ ‘ :ÊÉãdG π°üØdG

ن�س̀`````ان من̀`````ذ القدم,  فتن̀`````â الدائ̀`````رة الإ

Zري≤ اأجم̀`````ل املنحنيات واأكملها.  وعدها الإ

واعتقد بع†سه̀`````م اأن الكواكب ال�سيارة تر�سم 

ن عقولk اإلهية  م�سارات دائري̀`````ة دون زي≠. لأ

لهة اأن تختار, Zري الدائرة  BÓت�سكنها, ولي�س ل

مث̀`````kÓ للكم̀`````ال. ولÄن �ُسحí ه̀`````ذا العتقاد 

عل̀`````ى يد (كبلر) اإP بني اأن م�سارات الكواكب 

لي�سâ دائرية “ام̀`````اk, واإ‰ا قطعية ناق�سية 

(اهليلéي̀`````ة) اإل اأن الدائرة ⁄ تفقد جمالها. 

وت�ساءل حمبو الدائرة, امل�ستغلون بالهند�سة, 

منذ احل†سارات القدمية: اإن الدوائر ت†سي≤ 

وتت�سع, ولكنها تظل متمثلة, فهل من �ö يكمن 

خل∞ Pلك? وجرÜ بع†سهم اأن يقطع اخلي§ 

الدائ̀`````ري فيب�سط̀`````ه, ثم يقي�س̀`````ه, فيح�سل 

عل̀`````ى Wول حمي̀`````§ الدائرة. وق̀`````ام بع†سهم 

بقيا�س امل�سافة بني نقطتني متناXرتني على 

الدائرة. لكن قلّة من النا�س تلك التي “لك 

احلد�س الذي يلتق§ وم†س̀`````ة فيقوم بن�سبة 

حمي§ الدائرة اإ¤ قطرها, ليكت�س∞ اأن تلك 

الن�سبة تبقى ثابتة ل تتغري. 

ها هي Pي ترتاق�س اأمام ب�ö (املتنبي) 

اأقرا�ساk من �سظايا النور املت�سلل عرب فرجات 

يك يف �سعب (بوان): الأ

»``̀HÉ``̀«``̀K  ‘ É``̀¡``̀æ``̀e  ¥ö`````û`````dG  ≈`````̀≤`````̀ dCGh

.¿É``````̀æ``````̀Ñ``````̀dG ø`````````̀e ô``````̀Ø``````̀J Ò`````````̀ fÉ`````````̀ fO

رZ̀`````م Pلك, Z�س (اين�ستاين) على العدد 

يقاعية العتيق̀`````ة, كن�سبة ثابتة بني  متعت̀`````ه الإ

حمي§ الدائرة وقطرها, فهذه الن�سبة ⁄ تعد 

ثابتة على نح̀`````و مطل≤, ول ت�س̀`````اوي العدد 

على الدوام. ولي�س للقارÇ الكرمي اأن ينتظر 

منقذاk يف الهند�سة املنب�سطة, حيå تت�ساوى 

كثافة املادة الكوني̀`````ة والقيمة احلرجة, فاإن 

ق�سم̀`````ة الك̀`````ون يف هذه احل̀`````ال �سوف تكون 

أي†ساk, ولكن وف≤ اإيقاع اأبطاأ  بدي ا التمدد الأ

بكث̀`````ري من �سابقه. نردد م̀`````ا قاله (Wرفة بن 

العبد):

kÓ`̀gÉ`̀L â`̀æ`̀c É``̀e ΩÉ`````j C’G ∂``̀d …ó`̀Ñ`̀à`̀°`̀S

.Ohõ`````̀J ⁄ ø````e AÉ````Ñ````f C’É````H ∂```̀«```̀JCÉ```̀jh

❁				❁				❁

.á«fƒc ôWGƒN :ådÉãdG π°üØdG

اإن ما يبدو لنا من ابتعاد للمéرات عنا لي�س 

ناŒاk, يف احلقيقة, عن حركة تلك املéرات 

بقدر ما هو نا�سÅ عن “دد الف†ساء الكوين. 

هو Xاه̀`````رة م�ستق̀`````ة من نظري̀`````ة (الن�سبية 
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العامة) التي تراعي تو�سع الكون, فاملéرات 

تب̀`````å �سوءاk يكاد يك̀`````ون جميعه بنف�س Wول 

ن الف†ساء  املوجة ويف جمي̀`````ع الŒاهات. لأ

يتو�سع. ول يéري Pل̀`````ك التو�سع يف الف†ساء 

على نحو ع�سوائي, فثمة �ساب§ اإيقاعي له. 

راء ما يذه̀`````ب اإ¤ اأن النفéار  Bلكن م̀`````ن ال

أو نقلة  عظم لي�̀`````س �سوى نقطة –̀`````ول, ا الأ

جدلية, واحدة يف التاريخ احلقيقي للوجود 

الكوين ال�سامل. ويب̀`````دو اأن عاملنا الكوين ملّا 

يق̀`````رع باÜ ال�سيخوخة, واإ‰̀`````ا يعي�س النقلة 

 ßاإ¤ الكهول̀`````ة. ومن ح�سن ح Üم̀`````ن ال�سبا

ال�سعر اأن (لبيداk) �ساعر اجلاهلية, قد تويف 

قبل اإÓWق القمر ال�سناعي بزمن بعيد, فلو 

اأن لبيداk قد وق∞ عل̀`````ى Pلك الزمن الهائل 

م�سك عن القول: الذي ميثل عمر الكون, لأ

É``¡``dƒ``Wh IÉ```̀«```̀◊G ø```̀e â`̀ª`̀Ä`̀ °`̀S ó``̀≤``̀ dh

.ó`̀«`̀Ñ`̀d ∞``̀«``̀c :¢``̀SÉ``̀æ``̀ dG Gò````̀g ∫G Dƒ````̀°````̀Sh

ويف �̀`````öاع اجلباب̀`````رة, ه̀`````زت نظري̀`````ة 

عظم ال�سورة الكونية التي ر�سمها  النفéار الأ

الفلكيون, وع�سفâ باملعتقدات ال�سائعة عن 

 Biq Banq ارéلك النفP ن�سوء الكون. اإن

ق̀`````د زود املادة البكر املنطلق̀`````ة من قمقمها 

ال�سح̀`````ري, بطاقة حركية جب̀`````ارة, اأدت اإ¤ 

أ�سكال متماي̀`````زة من املادة, واإ¤ –ول  تولد ا

 .Pدون نفا kسكال م̀`````ازال م�ستمرا� يف تلك الأ

مازالâ البيانات الر�سدية اإPاk تذهب اإ¤ اأن 

الكون ‡عن يف “̀`````دده خÓل هذه احلقبة 

من تاريخه. وم̀`````ازال ال�سوؤال مطروحاk اأمام 

الكو�سمولوجي̀`````ا: هل ي�ستمر هذا التمدد اإ¤ 

أم يعرتيه –ّول اإ¤ التقل�س يف حلظة  بد, ا الأ

‹ازية? واإPا توا�س̀`````ل التمدد, كي∞ �سيكون 

 ,kاÄWاأم متبا ,kاأم مت�سارع̀`````ا ,kاإيقاع̀`````ه: ثابت̀`````ا

يق̀`````اع يف ع�öنا? اإن  وم̀`````ا هي حال هذا الإ

 èن�سان هي مزي التوليفات املتعلقة بحوا�س الإ

مرتاكب من جدليات الذات واملو�سوع. وهي 

لذل̀`````ك Pات Wابع ن�سبي فلكل فرد خا�سيته, 

ولكل ‹تمع تنا�سباته, ولكل ع�ö معايريه. 

أم̀`````ا التوليف̀`````ات التي نتحراه̀`````ا يف الوجود  ا

الكوين ال�سامل, فهي تاألفات مو�سوعية. واإن 

 .kومكانا kن�سبية باملقايي�س الكونية زمانا âكان

أنها  وميكن النظ̀`````ر اإ¤ النظم احلي̀`````ة على ا

�سكال امللمو�سة  نتاê تولي∞ معياري ب̀`````ني الأ

للمادة الكونية, وم�ستوى مÓئمة من الطاقة 

املتوافرة يف حقبة زمانية حمددة.

❁				❁				❁
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.AÉjõ«Ø∏d kÉYGOh :™HGôdG π°üØdG

 ÜذŒ يع̀`````رف ال̀`````وزن باأنه الق̀`````وة التي

ر�س. ول ترج̀`````ع هذه القوة  اجل�س̀`````م اإ¤ الأ

الثقالية اإ¤ اجل�سم Pاته فح�سب, واإ‰ا تتعل≤ 

 ,kÓفوزن ج�سم عند القطب مث{ ,kأي†سا باملكان ا

يزي̀`````د عن وزنه عند خ̀`````§ ال�ستواء Ãقدار 

z(%0^5). واإPا رحلن̀`````ا, بذل̀`````ك اجل�سم, اإ¤ 

 âالقمر, فاإن وزن̀`````ه القمري �سيقل بنحو �س

م̀`````رات. لكن الوزن يتمت̀`````ع ب�سفة تدعو اإ¤ 

التاأم̀`````ل, على اأن الن�سب̀`````ة بني وزين ج�سمني 

أينما “â املوازنة بينهما. و�سواء  تبقى ثابتة ا

ر�س, اأم على اأي  جرى القيا�س على �سطí الأ

جرم �سماوي اBخر. وتتيí تلك الن�سبة الثابتة 

ب̀`````ني وزين اجل�سمني اأن نق̀`````ارن وزن اجل�سم 

املفرد بوحدة عيارية, Ãا يك�س∞ عن �سيغة 

جديدة للé�سم هي الكتلة, وهذه الكتلة هي 

ال�سبب يف ثب̀`````ات الن�سبة بني وزين ج�سمني, 

وهي اإح̀`````دى الثوابâ الكمية للé�سم املادي, 

واملعربة عن تلك اخلا�سية الطبيعية العميقة 

ج�س̀`````ام كافة, خا�سي̀`````ة التنا�سب الوزين,  لÓأ

بداعية.  التي “نí مفهوم (الكتلة) �سفتها الإ

وتعك�س هذه العÓق̀`````ة ك�سواها من القوانني 

يقاع̀`````ات الن�سبي̀`````ة, عم̀`````≤ ال�سل̀`````ة  Pات الإ

ب̀`````ني القوى والكتل يف الت̀`````وازن الديناميكي 

الكوين. ويف هذا التوازن يوؤدي اإيقاع الن�سبة 

دوره املرم̀`````وق يف حفß املنظومات امل�ستقرة 

(ن�سبي̀`````اk) واإخ†س̀`````اع الع�سوائي̀`````ة اإ¤ قي̀`````ود 

النظام. 

❁				❁				❁

.AÉ«ª«µdG É¡àjCG :¢ùeÉÿG π°üØdG 

أل̀`````≤ ال�ساعر الفرن�س̀`````ي (رامبو)  Wاملا تا

اإ¤ ال�ستح̀`````واP عل̀`````ى (كيمي̀`````اء الكلم̀`````ة), 

ملتم�س̀`````اP kلك التخاWر املكنون بني الكلمات 

والكيمياء, فالكيمي̀`````اء تركيب و–ليل, وفن 

أنف�س ما  أيدينا, ا الكلم̀`````ة كذلك. ويف متناول ا

أنتéته الكيمياء من مركبات: اإنه املاء, ومن  ا

Pا الذي ميلك, كاملاء, Pلك الطي∞ الغني من 

 êيقاعات. وقد التم�سه (‹نون ليلى) فمز الإ

به اخلمر لي�ستحيل ر�ساباk يف ثغر ليÓه:

É`̀¡`̀é`̀°`̀T ô```̀ª```̀ÿG É``̀¡``̀ HÉ``̀«``̀ fCG ≈``̀∏``̀Y ¿CÉ``````̀c

≥`̀JÉ`̀Y π``«``∏``dG ô`````NBG ø```e ió```æ```dG AÉ````Ã

لكن (لفوازيه) يف املخترب, حطم نظرية 

نارة). فاأثبâ اأن الحرتاق على اختÓف  (الإ

ك�سدة ين�ساأ عن ا–اد  أ�سكاله, هو نوع من الأ ا

 kأي†سا وك�سéني باملادة القابلة لÓحرتاق. وا الأ

اإثباته العلمي لقانون م�سونية املادة, وبالتا› 
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ل �سيء يخل≤ من ع̀`````دم. وت�سن∞ املركبات 

 kالع†سوي̀`````ة, يف الع̀`````ادة, يف ‹موعات وفقا

لرتكيبه̀`````ا, ويت�سم ه̀`````ذا الرتكيب يف الغالب, 

بنم§ اإيقاعي ن�سبي مييز كل ‹موعة.

❁				❁				❁

.á q«M äÉYÉ≤jEG :¢SOÉ°ùdG π°üØdG

للت�سمي̀`````ة �س̀`````اأن عظي̀`````م يف توقيع Pلك 

املنعط̀`````∞ الكبري يف �س̀`````ريورة احلياة: Xهور 

الكائن̀`````ات الهوائي̀`````ة, عرب عملي̀`````ة الرتكيب 

ال†سوئي, ‡ا هياأ لتغريات جذرية يف م�سار 

وك�سéني املتحرر  التطور. ويبدو اأن تدف≤ الأ

اإ¤ الغ̀`````Óف اجل̀`````وي, قد انته̀`````ى اإ¤ حال 

 kاWö� وتختزل هذه الن�سبة .kمتوازنة تقريبا

رئي�ساk لأ‰اط احلياة الراهنة. واإن اأي خلل 

يطراأ على تل̀`````ك الن�سبة �سوف ينéم عنه رد 

 .kر اأحياناö†فعل ع†س̀`````وي, قد يكون بال≠ ال

وك�سéني  كما اأن الزيادة املفرWة يف ن�سبة الأ

توؤدي بدورها اإ¤ �öر مقابل. وهكذا, فاإن 

التفاعل املتبادل بني البيÄة والكائنات الدنيا 

 kني حراéوك�س و¤, وال̀`````ذي اأWل≤ �öاì الأ الأ

يف اجل̀`````و, قد اأخذ يوؤث̀`````ر عميقاk يف التوازن 

البيÄي البديÄي, هي̀`````اأت لبتكار مناì اأخرى 

يف �سريورة احلي̀`````اة. ويدخل اإيق̀`````اع الن�سبة 

و�سيطاk للتعبري عن اإح̀`````دى الظواهر الدالة 

على التاBزر بني �سفات الكائن احلي و�öوط 

بيÄته. وهكذا, ف̀`````اإن دينامية التنا�سب, كاBلية 

داخلي̀`````ة يف الطبيعة, “ار�س فعلها التلقائي 

يف اŒاه اإح̀`````داç التوازن بني الكائن الفرد 

وموئله البيÄي, وبني النوع وحميطه الطبيعي, 

يفاء الكائن, يف نزوعه  Ã̀`````ا يهيء ال�öوط لإ

اإ¤ البقاء.

❁				❁				❁

 á```«°üî°ûdG äÉ```YÉ≤jEG :™```HÉ°ùdG π```°üØdG

.á«fÉ°ùf E’G

جاء يف ر�سائل (اإخوان ال�سفا) اأن جميع 

ر�س م̀`````ن معادن ونبات وحيوان,  ما على الأ

ربعة: النار  اإ‰ا يتك̀`````ون من اأركان الوجود الأ

واله̀`````واء واملاء والرتاÜ. وه̀`````ي تاأتل∞, على 

تناق†س Wبائعه̀`````ا. يف ن�سب متفاوتة. ولي�س 

ن�سان يف �سورهم وWباعهم  اختÓف بني الإ

ربعة  �سوى Œ�سيد للن�سبة بني (الأخÓط) الأ

ن�سان وهي الدم  التي يرتكب فيها ج�س̀`````م الإ

والبلغ̀`````م واملرة ال�سوداء واملرة ال�سفراء. وما 

مزجة بني النا�س �سوى اختÓل يف  تعار�س الأ

أو ما يقابلها من  الن�سبة بني تلك الأخÓط, ا

ركان  رب̀`````ع. واإPا كانâ مقولة (الأ
الطبائع الأ
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ربع̀`````ة) وما يقوم عليها م̀`````ن اأمزجة وعلم  الأ

فرا�سة, تب̀`````دو اليوم اأفكاراk �ساPجة تخطاها 

 هام يف تاريخ 
ّ
العلم, فاإنها ت�س̀`````ري اإ¤ منحى

املعرفة, هو النزوع (التوحيدي) الذي يرجع 

الكائن̀`````ات, جميعاk, اإ¤ اأ�سول مادية واحدة, 

أ�سب̀`````اÜ التباي̀`````ن ب̀`````ني اأ‰اط  ويبح̀`````å يف ا

أ�سا�س واقعي  مزجة عل̀`````ى ا ال�سخ�سيات والأ

ن�سان, واختÓف  حم�سو�س. اإن �سخ�سي̀`````ة الإ

�öار العلمية,  اأ‰اWها م̀`````ازال حمفوفني بالأ

على الرZم من املكت�سفات الهامة يف خريطة 

املورث̀`````ات, الت̀`````ي و�سعâ اليد عل̀`````ى اأعداد 

م̀`````ن اجلين̀`````ات امل�سوؤولة عن ه̀`````ذه الفعالية 

 íمÓأو تلك. والتي توؤثر يف ر�سم م احليوية ا

ال�سخ�سية.

¥µ
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á«fƒµdG áaÉ≤ãdG

 ,IÒÑc IóMGh ájôb ∞dDƒj ⁄É©dG ¿CG øe , kÉ«ŸÉY ™FÉ°ûdG ∫ƒ≤dG áë°üH º«∏°ùàdG

 äCGôW »àdG äGÒ¨àdGh äGQƒ£à∏d kGô¶f ,É¡dƒM ¢TÉ≤f ’ »àdG Qƒe C’G øe íÑ°UCG

 I qó°T OGOõj ôe C’G Gògh ,äÉeƒ∏©ŸGh ∫É°üJ’G É«LƒdƒæµJh Ö«dÉ°SCGh πFÉ°Sh ≈∏Y

..äGƒæ°ùdGh Qƒ¡°ûdG Qhôe ™e kÉe qó≤Jh Iƒbh

 …òdG πFÉ¡dG Ωó≤àdG ≈æ©Ã ¢ù«d ,∫h C’G πëŸG ‘ º∏Y öüY ƒg ,ÉföüY ¿EG

 »æ©j Ée Qó≤H ,É¡«dEG  Éeh á«Lƒdƒ«ÑdGh á«©«Ñ£dG Ωƒ∏©dG ∫É› ‘ √RÉ‚EG q”
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 »ª∏©dG  ÒµØàdG  º qµ–h ,á°Sƒ°ùëŸG  áHôéàdG  ≈∏Y ºFÉ≤dG  »ª∏©dG  ÒµØàdG  IOÉ«°Sh  Iô£«°S

 ¢TÉªµfGh ™LGôJ øe ∂dP ≈∏Y ÖJÎj Éeh á«fÉ°ùf E’G äÉbÓ©∏d ¬¡«LƒJh ∑ƒ∏°ùdG ‘ ≥«bódG

 áægÈdG Ö©°üjh É¡àë°U ≈∏Y ™WÉb π«dO óLƒj’ äÉª∏°ùe ≈∏Y ºFÉ≤dG »Ñ«¨dG ÒµØàdG ‘

. kÉ«ª∏Yh kÉ«∏≤Y É¡«∏Y

 ≈à°T  ‘ ⁄É©dG  äÉaÉ≤K  ≈∏Y  ìÉàØf’G  Qƒ°ù«ŸG  øe  π©L ∫É°üJ’G  É«LƒdƒæµJ  Ωó≤J  ¿EG

 øWƒdG  ‘  ™°SGh  ¥É£f  ≈∏Y  ¬YGƒfCGh  ¬JÉLQO  ∞∏àîÃ  º«∏©àdG  QÉ°ûàfGh  ,¢`̀VQ C’G  ´É≤°UCG

 ,‹É©dGh »©eÉ÷G º«∏©àdG ≈∏Y ójó°ûdG ∫ÉÑb E’Gh ,πÑb øe kGOƒ¡©e øµj ⁄ πµ°ûH ,»Hô©dG

 ¢SÉædG øe IÒÑc OGóY C’ á°UôØdG ìÉJCG  , kÉ«°üî°T kÉÑ∏£e ¢ù«dh , kÉ«YÉªàLG kÉÑ∏£e √QÉÑàYGh

 á«JÉ«◊G  Qƒ``̀e C’G  øe  Òãc  ‘  ô¶ædG  IOÉ``̀YEGh  ,á«MÉf  øe  á«ÑæL C’G  äÉaÉ≤ãdÉH  ∫É°üJÓd á«JÉ«◊G  Qƒ``̀e C’G  øe  Òãc  ‘  ô¶ædG  IOÉ``̀YEGh  ,á«MÉf  øe  á«ÑæL C’G  äÉaÉ≤ãdÉH  ∫É°üJÓd á«JÉ«◊G  Qƒ``̀e C’G  øe  Òãc  ‘  ô¶ædG  IOÉ``̀YEGh  ,á«MÉf  øe  á«Ñæ

 AÉæÑd kÉMƒàØe kÉYhöûe äGƒæ°ùdG øe ΩOÉ≤dG ‘ π qµ°ûj ±ƒ°S Gògh ,á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’Gh

 ºµëH , kÉªFGO  âfÉc  »àdG  áaÉ≤ãdG  √òg ïjQÉJ  ≥∏£æe øe ,áeó≤àe á«HôY á«aÉ≤K áaô©e

 øe âbh …CG ‘ Ió«©H øµJ ⁄h iôN C’G äÉaÉ≤ãdÉH Iôªà°ùe á∏°U ≈∏Y É¡JGRÉ‚EGh É¡JÉeƒ≤e

.á«LQÉÿG äGÒKCÉàdG øY äÉbh C’G

 ∫ qƒ°ùàdG  øe  kÉYƒf  Ωƒ«dG  ó¡°ûf  øëfh  ,∂`̀dP  ≥≤ëàj  ¿CG  øµÁ  ∞«c  ,¿ƒdƒ≤j  ¿hÒãc

 …òdG  ôe C’G  ,á°UÉN  á«°Uƒ°üN  äGP  áaÉ≤ãd  kÉLÉàfEG  ¢ù«dh  ,øjôN B’G  áaÉ≤ãd  ñÉ°ùæà°S’Gh

 …OÉªàdG øe ójõŸG ¿ C’ ,á«aÉ≤K áeRCG πÑ≤à°ùŸG ‘ πµ°ûjh ‘É≤ãdG ¿Gõ«ŸG ‘ π∏N ¤EG …ODƒj

 á«îjQÉJ äÉÑ≤◊ ÉgÉæ°üMh ÉæàaÉ≤K Gõ`` q«e øjò∏dG ádÉ°U C’Gh çGÎdG Éfó≤Øj ∫GƒæŸG Gòg ≈∏Y

 ∂∏Jh çGÎdG ∂dòH Ú°üfi ìÉàØf’Gh ∞bÉãàdG á«ªgCG ÉædÉH øY Ö«¨j ¿CG ¿hO øeh ,â°†e

 øe áKGó◊G øe ºFÓj ÉÃ Éªgóaôfh ô qé– ÒZ øe Éª¡H ∂°ùªàf ,ôKCÉàfh ôKDƒf ,ádÉ°U C’G

.á«©ÑJh  ó q≤©J ÒZ

 äÉaÉ≤ãdG áÑdƒbh »cÓ¡à°SG §‰ ¢Vôa πFÉ°SƒdGh πÑ°ùdG ≈à°ûH ∫hÉ– ,á«fƒµdG áaÉ≤ãdG

 É¡°û«ª¡J ∫ÓN øe ÉgõFÉcQ ∂«µØJh É¡KGôJ IQOÉ°üeh ,áJhÉØàe äÉLQóHh áØ∏àîŸG á«∏ëŸG

 π«eõdG  É¡æY  ∫ƒ≤j  Éªc  »`̀gh  ,öü©dG  áÑcGƒŸ  É¡à«MÓ°U  Ωó`̀Yh  É¡à«ªgCG  øe  π«∏≤àdGh

 ÒeóJ  ¤EG  ≈©°ùJh  ,äÉ«°ùæ÷Gh  äÉ«eƒ≤∏d  IôHÉY  á«ŸÉY  áaÉ≤K{  :ôgÉ°V  Oƒ©°ùe  QƒàcódG

 áKGó◊G  ÜÉH  â÷h  »àdG  ∂∏J  hCG  ájó«∏≤àdG  äÉ©ªàéŸG  ‘  áKhQƒŸG  äGOÉ`̀©`̀dGh  ó«dÉ≤àdG
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 êÉàf E’G ∂dP ™«æ°üJ ÜÉH øe’ ,É«LƒdƒæµàdGh º∏©dG êÉàfEG OGÒà°SG ÜÉH øe áKGó◊G ó©HÉeh

.z kÉ«∏fi ¬©e πYÉØàdGh

 ‘ AÉØµfG øe á«fƒµdG ájô≤dGh áaÉ≤ãdG{ øeR ‘ ÊÉ©J á«eÉædG äÉ©ªàéŸG ¿CG »æ©j Gògh

 øe ¬æY ÖJÎj Éeh ‘É≤ãdG ô≤¡≤àdG øe ádÉM ‘ ¢û«©dGh ,IójóY äÓµ°ûŸ ¢Vô©Jh º«≤dG

 áaÉ≤ãdG ¿ C’ ,πjƒ£dG ióŸG ≈∏Y ´GóH E’G ÜÉ«Z ô£N RÈj Éægh ..QÉKóf’Gh á«©ÑàdG ôWÉfl

 ,Üô¨dG É¡éàæj »àdG á«∏≤©dG áaÉ≤ãdG áehÉ≤Ÿ »ØµJ ’ »Hô©dG øWƒdG ÉgÎéj »àdG á«∏≤ædG

 ‘ á«Hô©dG IQÉ°†◊G ô≤¡≤J ∫ƒM z¿hó∏N øHG{ ¬MôW …òdG ∫DhÉ°ùàdG IôcGòdG ‘ ö†ëjh

 ¿ C’ ¢ù«d  ,¢ùdóf C’G  øY Üô©dG  π«MQ π©ØH ΩÉ©dG  iƒà°ùŸG  •ƒÑg ÖÑ°S  ™LÒa ,¢ùdóf C’G

 º¡fEG  …CG  ,™ªàéª∏d á«bƒØdG  á«æÑdG  ¬«ª°ùf Ée ¿ƒ∏µ°ûj GƒfÉc Üô©dG  ¿ C’ πH ,ÜôY Üô©dG

 á«∏ª©d …öûÑdG ¢SÉ°S C’G π«MQ º¡∏«MQ »æY ∂dòd ,∫ÉŸGh áaô©ŸGh º∏©dG πgCG ¿ƒ qª°†j GƒfÉc

 z¿hó∏N øHG{ ≈£YCG ∂dòHh ..ô≤¡≤J ácôëH QÉgOR’G ácôM ∫GóÑà°SG »æY ¬fCG Éªc ,QÉgOR’G

 çGÎdGh  óéŸG  ∂dP  ΩÉeCÉa  , kÉjOÉ°üàbGh  kÉ«°SÉ«°Sh  kÉ«YÉªàLG  kGó©H  áaô©ŸGh  áaÉ≤ãdG  π«∏–

 Éª«a åëÑæd ,Ωƒ«dG ≥«Øà°ùf ¿CG ∂dP Éæ©aój ’CG ,¢ùdóf C’G OÓH ‘ √ÉæcôJ …òdG IQÉ°†◊Gh

.!?èFÉàædGh ÜÉÑ°S C’G ‘ ,ÉæYÉ°VhCG ¬«dEG âdB G

¥µ
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